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১৪ ফা ন ১৪২৭

িবষয:় শর রশর র   জলারজলার   জমেশদজমেশদ   আলীআলী  মেমািরয়ামেমািরয়া   িড িিড ি   কেলেজরকেলেজর   ভাষকভাষক ( ( িহস াবিব ানিহস াবিব ান ) ) জনাবজনাব
মাহ া দমাহ া দ   শহ ী াহশহ ী াহ   এরএর   আেবদেনরআেবদেনর   িবষেয়িবষেয়  তদ করণতদ করণ

শর র জলার জমেশদ আলী মেমািরয়া িডি  কেলেজর ভাষক (িহসাবিব ান) জনাব মাহা দ শহী াহ
০৬/০৫/২০২০ি . তািরেখ অ  অিধদ ের এক  আেবদন দািখল কেরন। আেবদেন দখা যায় িতিন ১০/০২/২০১১ি .
তািরেখ ভাষক পেদ যাগদান কেরন। উ  পেদ শখ জামাল নােম একজন িশ ক এমিপও  হয়। আেবদন  িন ি
না হওয়ায় িতিন মহামা  ীম কােটর হাইেকাট িবভােগ িরট িপ শন নং ৪১৮৭/২০২০ দােয়র কেরন। 

মহামা  ীম কােটর হাইেকাট িবভােগ িরট িপ শন নং ৪১৮৭/২০২০ এর ০৬/১০/২০২০ি . তািরেখর আেদশ অ সাের
যথা  িপ শনােরর ০৬/০৫/২০২০ি . তািরেখর আেবদন  িবিধ মাতােবক িন ি  করেত হেব এবং িপ শনারেক
অবিহত করেত হেব।

িবষয়  িন ি র লে  এমিপও সভায় উপ াপন করা হয়। 

কিম র পািরশ: যথাযথ ক পে র মা েম আেবদন  অ ায়ন না হওয়ায় তদ  কের ০৭ কমিদবেসর মে  িতেবদন
দািখল করার জ  পিরচালক, আ িলক কাযালয়, ময়মনিসংহেক তদ  কমকতা িনেয়াগ করার িবষেয় সভায় িস া  হণ
করা হয়।

বিণত িবষেয় মাউিশ সেরজিমন তদ  কের ০৭ কমিদবেসর মে  িতেবদন দািখল করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা
হইল।

২৭-২-২০২১

পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া ময়মনিসংহ অ ল, 
ময়মনিসংহ

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অ , জমেশদ আলী মেমািরয়া িডি  কেলজ, শর র।
২) জনাব মাহা দ শহী াহ, ভাষক (িহসাবিব ান) , জমেশদ আলী মেমািরয়া িডি  কেলজ, শর র।
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