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৮ অ হাযণ় ১৪২৫

িবষয:় ট া াইলটা াইল   জলারজলার   সদরসদর   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   সরকািরসরকাির   শখশখ   ফ িজলা নফ িজলা ন   নস ানসা   িজবিজব   মিহলামিহলা   মহ া িব ালয়মহ ািব ালয়
এএ  কমরতকমরত   ৩৩৩৩ ( ( তি শতি শ) ) জনজন   িশ েকরিশ েকর   চাকিরচাকির   িনয়িমতকরণিনয়িমতকরণ ।।

: মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর ১৩-১১-২০১৮ তািরেখর ৩৭.০২.০০০০.১০৩.৪৫.০১১.২০১৬-১১৩২২ িস-১
নং ারক

উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত টা াইল জলার সদর উপেজলাধীন সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা
মহািব ালয়-এ কমরত িনে া  ৩৩ ( তি শ) জন িশ েকর চাকির িনয়িমতকরেণর িনিম  মতামত দােনর জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা:

িমক িশ কর নাম পদবী িবষয়
০১ শায়লা লতানা ভাষক বাংলা
০২ সািনয়া রহমান ভাষক বাংলা
০৩ মাহা দ হািব র রহমান ভাষক ইংেরিজ
০৪ হািছনা আ ার ভাষক রা িব ান
০৫ জাফরীন শিহদ ভাষক রা িব ান
০৬ মা: েবল িময়া ভাষক রা িব ান
০৭ আসা ামান ভাষক অথনীিত
০৮ আকিলমা খা ন ভাষক অথনীিত
০৯ মাহা দ জািকয়ার হােসন ভাষক সমাজিব ান
১০ দীপা বসাক ভাষক সমাজিব ান
১১ হা দ আ  সাইদ িসি কী ভাষক ইিতহাস
১২ িজিনয়া ভাষক েগাল
১৩ আিমনা খা ন ভাষক েগাল
১৪ রশমা আ ার ভাষক সমাজক াণ
১৫ মাহা দ মা ািফ র রহমান 

তা কদার
ভাষক গিণত

১৬ মা: জািহদ হাছাইন খান ইউ ফ জাই ভাষক গিণত
১৭ ফােতমা লতানা ভাষক উি দ িব ান
১৮ পািপয়া খা ন ভাষক উি দ িব ান
১৯ শহী াহ কায়সার ভাষক রসায়ন িব ান
২০ মা: িব াল হােসন ভাষক পদাথ িব ান
২১ মাসা ৎ হাসেন আরা ভাষক পদাথ িব ান
২২ রাকসানা খান ভাষক ািণিব ান

১



২৩ মাহা দ আলতাফ হােসন ভাষক িহসাবিব ান

২৪ সালায়মান িময়া ভাষক িহসাবিব ান
২৫ সায়মা ইসলাম ভাষক ব াপনা
২৬ তােয়জ উি ন আহ দ ভাষক ব াপনা
২৭ রা িক ফরেদৗসী ভাষক গাহ  অথনীিত
২৮ ইসমত জিরন র ভাষক ইসলামী িশ া
২৯ মাহা দ আল-আিমন চৗ রী ভাষক ইসলামী িশ া
৩০ মা: মা দ রানা ভাষক অথনীিত
৩১ িনরা শাওরীন খান ভাষক বাংলা
৩২ হািফজা মমতাজ ভাষক ব াপনা
৩৩ নম জাহান া ভাষক উি দিব ান

সং ি :
ক)        িশ কেদর ত  ছক            
খ)         জাতীয়করেণর আেদশ 
গ)         পদ ি র আেদশ    
ঘ)         এডহক িনেয়াগ ও যাগদানপ  
ঙ)         িশ াগত যা তার সনদ        
চ)         া গত সনদ
ছ)         িলশ ভিরিফেকশন িতেবদন
জ)        বািষক গাপনীয় িতেবদন
ঝ)         িবভাগীয় মামলা এবং অিডট আপি  সং াম  ত য়ন
ঞ)        চাকিরর ধারাবািহকতা সং া  ত য়ন
ট)         জাতীয় পিরচয়প

২৫-১১-২০ ১৮

সিচব
সিচেবর দ র
বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন

মাহা দ রােশ ল ইসলাম
উপসিচব
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) অ , সরকাির শখ ফিজলা ন নসা মহািব ালয়, টা াইল।
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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মাহা দ রােশ ল ইসলাম 
উপসিচব
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