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ারক ন র:
৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৩১.১৮.২৮৭

তািরখ: 
১১ িডেস র ২০১৮

২৭ অ হায়ণ ১৪২৫

িবষয়: বদিলজিনতবদিলজিনত  কারেণকারেণ  িভকা নিনসািভকা নিনসা  নূননূন  লুলু  এ ডএ ড  কেলজকেলজ, , ঢাকায়ঢাকায়  স ানস ান  ভিতরভিতর
আেবদনআেবদন  সং াসং া ।।

সূ : জানাব শাহানাজ পারভীন িপিপএম, এর ১০/১২/২০১৮ তািরেখর আেবদপ ।
          
       উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, জনাব শাহানাজ পারভীন িপিপএম,
িবিপ-৮৪১২১৪৭৬৪১, িসিনয়র এএসিপ, পুিলশ হডেকায়াাটাস, ঢাকােক গত ২৬/০৮/২০১৮
তািরখ বিরশাল মে াপিলটন পুিলশ হেত পুিলশ হডেকায়াটাস, ঢাকায় বদিল করা হয়। িতিন
গত ০৯/০৯/২০১৮ তািরখ পুিলশ হডেকায়াটাস, ঢাকায় যাগদান কেরন। িতিন আেবদেন
উে খ কেরন, তাঁর মেয় মাঈশা মহরীন সদর গালস লু বিরশােল ৪থ িণেত অধ য়নরত
িছল। বদিলজিনত কারেণ িতিন তাঁর মেয়েক িভকা নিনসা ননূ লু এ ড কেলেজর মলূ
শাখায় ৫ম িণেত (বাংলা ভাসন ভাতী) ভিতর েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  অ েরাধ
জািনেয়েছন ।

০২।   বিণতাব ায়, জনাব শাহানাজ পারভীন িপিপএম, িবিপ-৮৪১২১৪৭৬৪১, িসিনয়র
এএসিপ, পুিলশ হডেকায়াাটাস, ঢাকা-এর  আেবদন অ যায়ী তাঁর মেয়েক িভকা নিনসা ননূ

লু এ ড কেলেজর মলূ শাখায় (বাংলা ভাসন ভাতী) ৫ম িণেত ভিতর িবষেয় িবিধ
মাতােবক েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সংযিু : বণনা মাতােবক।

১১-১২-২০১৮

মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র, িশ া 
ভবন, ঢাকা।

আেনায়া ল হক
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৫৭২০
ইেমইল: ds_sec2@moedu.gov.bd

দিৃদিৃ   আকষণঃআকষণঃ  উপপিরচালক, মাধ িমক ও উ  িশ া ঢাকা অ ল, ঢাকা

ারক ন র: তািরখ: ২৭ অ হায়ণ ১৪২৫

১১ িডেস র ২০১৮১



৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৩১.১৮.২৮৭/১(৪) ১১ িডেস র ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) জনাব শাহানাজ পারভীন িপিপএম, িবিপ-৮৪১২১৪৭৬৪১, িসিনয়র এএসিপ,
পিুলশ হডেকায়াাটাস, ঢাকা
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) অধ , িভকা নিনসা নূন লু এ ড কেলজ, ঢাকা

১১-১২-২০১৮

আেনায়া ল হক 
উপসিচব
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