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ঢাকা

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.১৫.০০১.২০.৮৭৭ তািরখ: 
০৩ অে াবর ২০২০

১৮ আি ন ১৪২৭

িবষয়: খাগড়াছিড়খাগড়াছিড়  জলারজলার  ল ীছিড়ল ীছিড়  উপেজলাধীনউপেজলাধীন " "ল ীছিড়ল ীছিড়  মেডলমেডল  উউ   িবদ ালয়িবদ ালয়""এরএর  বসরকািরবসরকাির
আমেলআমেল  কমরতকমরত  ১২১২ ( (বারবার) ) জনজন  িশ েকরিশ েকর  বসরকািরবসরকাির  িব িবদ ালয়িব িবদ ালয়  থেকথেক  অিজতঅিজত  সনদসনদ//িড ীিড ী
যাচাইযাচাই  এবংএবং  সহকারীসহকারী  িশ কিশ ক ( (বাংলাবাংলা  ওও  িব ানিব ান)-)-এরএর  িবষেয়িবষেয়  মতামতমতামত।।

সূ : ১) িশ া ম ণালেয়র ারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০২.০০৮-২০১৬-৫৮৫, তািরখ:
০৯.০৯.২০২০ি .
২) জন শাসন ম ণালেয়র ারক নং ক) ০৫.০০.০০০০.১৫৫.১৫.০১১.১৯.১১৬, তািরখ:
০৫.০৫.২০১৯ি .
খ) ০৫.০০.০০০০.১৫৫.১৫.০১১.১৯.১১৮, তািরখ: ০৫.০৫.২০১৯ি .

উপযু  িবষয় ও সেূ া  ােকর পিরে ি েত খাগড়াছিড় জলার ল ীছিড় উপেজলাধীন
"ল ীছিড় মেডল উ  িবদ ালয়"এর বসরকাির আমেল কমরত ১২ (বার) জন িশ ক-
কমচারীেদর মেধ  য সকল িশ ক ও অিশ ক কমচারী বসরকাির িব িবদ ালয় থেক অিজত
সনদ/িড ী অজন কেরেছন, তােদর সনদ/িড ী’র সত তা ও হণেযাগ তা যাচাইপূবক 
মতামত এবং সহকারী িশ ক (বাংলা) জনাব মা: আ রু রিহম িময়ািজ ও সহকারী িশ ক
(িব ান) জনাব মা: মাকেলছার রহমান-এর কাম  যাগ তা না থাকায় যাগ তা অ যায়ী
তােদর কান পদ সজৃন করা যায় স িবষেয় মতামত দােনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা
হেলা। 

৩-১০-২০২০

ধান িশ ক, ল ীছিড় মেডল উ  িবদ ালয়, 
ল ীছিড়, খাগড়াছিড়। 

েফসর ড. সয়দ মা. গালাম ফা ক
মহাপিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.১৫.০০১.২০.৮৭৭/১(৪) তািরখ: ১৮ আি ন ১৪২৭
০৩ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপপিরচালক, মাধ িমক ও উ  িশ া, .......................................অ ল,

. ১



..........................।
২) জলা িশ া অিফসার, খাগড়াছিড়। 
৩) উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসার, ল ীছিড়, খাগড়াছিড়। 
৪) সংর ণ নিথ।

৩-১০-২০২০

মাঃ আিম ল ইসলাম টু  
সহকারী পিরচালক-১

. ২


