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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৯৯.০০৫.১৭.১০১৩ তািরখ: 
২৭ আগ  ২০১৮

১২ ভা  ১৪২৫

িবষয:় িব .িস .এস.িব.িস .এস.(( স াধ ারণসাধ ারণ   িশ ািশ া ) ) ক াডােররক াডােরর   কমকতারকমকতার   অঅ   চাকিররচাকিরর   আেবদনআেবদন   করারকরার   অ মিতঅ মিত   দানদান
সংেগসংেগ।।

: মাউিশ প  নং: ৩৭.০২.০০০০.১০৩.৪৮.০০৪.১৭-৫২১৮ তািরখ: ০৭-০৮-২০১৮
    
          উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতার
অ েল ার নােমর পাে  বিণত িত ােন িন বিণত শতসােপে  চাকিরর আেবদন করার অ মিত দান করা হেলা:

িমক নাম,পদবী ও বতমান কম ল ািথত পদ ও িত ােনর নাম
০১ জনাব মাশ রা বগম (২৫৮৯৪)

ভাষক (পদাথিব ান)
াবন সরকাির কেলজ, হিবগ ।

ভাষক (পদাথিব ান)
শাহজালাল িব ান ও ি  িব িব ালয়, িসেলট।

শতস হ:
(ক) াথ ত পেদ চাকির পেল বতমান চাকরী হেত ই ফা িদেত হেব;
(খ) সরকােরর কান দনা-পাওনা থাকেল তা পিরেশাধ করেত হেব;
(গ) কান িবভাগীয় মামলা থাকেল তা িন ি  না হওয়া পয  িব  করা হেব না;
(ঘ) শতাধীেন কান িশ ণ হণ কের থাকেল িশ েণর শতস হ অব ই পালন করেত হেব এবং
(ঙ) কান িলেয়ন বা ড শন দান করা হেব না।

২৭-৮-২০ ১৮

রিজ ার, শাহজালাল িব ান ও ি  িব িব ালয়, িসেলট।

িশদা শারিমন
উপসিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৯৯.০০৫.১৭.১০১৩/১(৬) তািরখ: ১২ ভা  ১৪২৫
২৭ আগ  ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) অ , াবন সরকাির কেলজ, হিবগ ।
৩) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) জনাব মাশ রা বগম (২৫৮৯৪), ভাষক (পদাথিব ান), াবন সরকাির কেলজ, হিবগ ।
৬) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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িশদা শারিমন 
উপসিচব
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