
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মা িমক ও উ িশ া অিধদ র 
www.dshe.gov.bd 

ঢাকা

ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৪.৩৯.০০১.২০.১৭৯৮ তািরখ: 
২৩ নেভ র ২০২২

৮ অ হাযণ় ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
িব.িস.এস (সাধরণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতা তার নােমর পাে  উি িখত পদ ও িত ােন আেবদন করার
অ মিত চেয় আেবদন কেরেছন। িক  িন বিণত কাগজপ /ত ািদ সং  না থাকায় আেবদেনর িবষয়  িবেবচনা করা
স ব হে  না।

.নং কমকতার নাম, পদবী ও কম ল চািহত কাগজপ /ত ািদ 
   ০১ জনাব সানিজদা আ ার-২১৮৮৬

সহকারী অ াপক-ইিতহাস
সরকাির সা’দত কেলজ, টা াইল

১. িবভাগীয় মামলা নই মেম ত য়নপ  না থাকা
২. বতন িনধারণ/অিডট আপি  বা আিথক সংি  কান আপি  নই মেম

ত য়ন না থাকা
৩. চাকিরেত ১ম িনেয়াগপ  ও যাগদানপ  (িশ া ও জন শাসন
ম ণালেয়র) না থাকা
৪. িশ াগত যা তার সকল সনদপ  না থাকা
৫. চাকিরর ধারাবািহকতা বজায় থাকার ত য়নপ  না থাকা
৬. িপিডএস না থাকা

   ০২ মাঃ বী-২১১৩৮১০৮০৩৮
ভাষক-ইসলােমর ইিতহাস ও

সং িত
লালমিনরহাট সরকাির কেলজ,
লালমিনরহাট

১. িবভাগীয় মামলা নই মেম ত য়নপ  না থাকা
২. বতন িনধারণ/অিডট আপি  বা আিথক সংি  কান আপি  নই মেম

ত য়ন না থাকা
৩. চাকিরর ধারাবািহকতা বজায় থাকার ত য়নপ  না থাকা

এমতাব ায়, বিণত কমকতা েয়র াথ ত পদ ও িত ােন আেবদন করার অ মিতর লে  চািহত কাগজপ /ত ািদ
সং  কের নরায় আেবদন করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২৩-১১-২০২২
মাঃ তানভীর হাসান
সহকারী পিরচালক

ফান: +88-02-223351057
ইেমইল: dg@dshe.gov.bd
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা

১



২) অ , ........................................................................
৩) জনাব ........................................................................
৪) িবভাগীয়/ জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা......................................
৫) িসিনয়র িসে ম এনািল , মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা;
৬) সংর ণ নিথ। 
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মাঃ তানভীর হাসান
সহকারী পিরচালক

২


