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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৮৫.৯৯.০০১.১৯.১০৯ তািরখ: 
১৭ এি ল ২০১৯

৪ বশাখ ১৪২৬

িবষয:় তত   িব াটিব াট   এরএর   কারেণকারেণ   পদপদ   জনজন   হ েতহেত   ব াদপড়াবাদপড়া   িশ কগেণরিশ কগেণর   পদপদ   জনজন   সং াসং া ।।

উপ  িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে  য, মেহর র জলার গাংনী উপেজলাধীন গাংনী সরকাির িডি  কেলেজর
িন িলিখত ৫ জন িশ েকর ত  িব াট এর কারেণ পদ জেন বাধা  হেয়েছন মেম আেবদন কেরেছন।

িমক নাম, পদবী ও কম ল িশ াগত যা তা যাগদােনর তািরখ িবষয় অিধ ি র তািরখ
০১ সরাত লতানা

ভাষক (রা িব ান)
জ  তািরখ: ১৩-১১-৮২

এস.এস.িস.-১ম-১৯৯৭
এইচ.এস.িস.-১ম ১৯৯৯
িব.এস.এস. (স ান)-২য়-০৩
এম.এস.এস.-২য় ০৪

২৬-০৪-২০১৪ ০১-০৭-২০১৪

০২ িরিছনা পারিভন
ভাষক ( ব াপনা িবভাগ)

জ  তািরখ: ০১-১১-১৯৮৫

এস.এস.িস.-১ম-২০০০
এইচ.এস.িস.-১ম ২০০২
িব.এস.এস. (অনাস)-২য়-১৯৯৮
এম.িব.এস.-২য় ২০০৭

২৭-০৪-২০১৪ ০১-০৭-২০১৪

০৩ মা: আিন ামান
ভাষক (পদাথিব ান)

জ  তািরখ: ১৬-১১-১৯৭৬

এস.এস.িস.-১ম-১৯৯২
এইচ.এস.িস.-২য়-১৯৯৪
িব.এসিস. (অনাস)-২য়-১৯৯৮
এম.এসিস.-২য় ১৯৯৯

০৩-০৮-২০০৩ ০১-০৭-২০০২

০৪ মাছা: নািহদা পারভীন
ভাষক (বাংলা িবভাগ)

জ  তািরখ ০১-০১-১৯৮৭

এস.এস.িস.-৩.৬৩-২০০২
এইচ.এস.িস.-৪.২০ ২০০৪
াতক(অনাস)-২য়-২০০৯
াতেকা র-২য় ২০১০

২৬-০৪-২০১৪ ০১-০৭-২০১৪

০৫ মা: িমজা র রহমান
ভাষক, ইিতহাস

( া বাং অ: ই)
জ  তািরখ: ১৫০৫-১৯৮২

এস.এস.িস.-১ম-১৯৯৭
এইচ.এস.িস.-২য়- ১৯৯৯
িব.এ. (অনাস)-২য়-২০০৪
এম.এ.(ইিতহাস)-২য় ২০০৫

১০-০৮-২০১৪ ০১-০৭-২০১৮

এমতাব ায়, ছেক বিণত ০৫ ( াচ) জন িশ েকর িবষেয় নরায় তদ  কের িবিধ মাতােবক য়ংস ণ াব ৩০
(ি শ) িদেনর মে  রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

১৭-৪-২০ ১৯

মাহা দ রােশ ল ইসলাম

১



মহাপিরচালক
মা িমক ও উ িশ া অিধদ র

উপসিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৮৫.৯৯.০০১.১৯.১০৯/১(৪) তািরখ: ৪ বশাখ ১৪২৬
১৭ এি ল ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) অ , ...................................................।
৪) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

১৭-৪-২০ ১৯

মাহা দ রােশ ল ইসলাম 
উপসিচব

২


