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ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১১০.৪৭.০৬৪.১৮.২৮২ তািরখ: 
২৩ মাচ ২০২০

৯ চ  ১৪২৬

িবষয়: এম.এডএম.এড  কােসকােস  ভিতভিত  সং াসং া ।।
উপযু  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, সরকাির মাধ িমক িবদ ালেয়র িন বিণত িশ কগণ তাঁেদর নােমর
পাে  বিণত িব িবদ ালয় ও কােস ভিতর অ মিত চেয় আেবদন কেরেছন। তাঁেদর আেবদেনর সােথ িনে া
কাগজপ ািদ/তথ ািদ না থাকায় আেবদন িবেবচনা করা স ব হে  না। 

ঃ নং নাম, পদবী ও 
কম ল

িব িবদ ালেয়র নাম, কােসর 
নাম ও িশ া িশ াবষ

চািহত কাগজপ / তথ ািদ

০১. জনাব এ. ক. 
এম আিরফুর 
রহমান 
সহকারী ধান 
িশ ক
িসংগাই মেডল 
পাইলট উ  
িবদ ালয়
িসংগাইর, 
মািনকগ ।

বাংলােদশ উ ু  
িব িবদ ালয়
এম.এড কাস

িশ াবষঃ ২০১৯-২০২০

০১। আ ীকরণ ও িনয়িমতকরণ 
আেদেশর কিপ।
০২। জীবন বৃ া / িপিডএস কিপ;
০৩। পাঠদােন িব সিৃ  হেব না মেম 

ত য়ন। 

০২ জনাব মাঃ 
মিহউি ন 

ধান িশ ক
ভুঞাপুর 
সরকাির পাইলট 
উ  িবদ ালয়
ভুঞাপুর, 
টা াইল।

উ রা িব িবদ ালয়, ঢাকা
এম.এড কাস

িশ াবষঃ ২০২০-২০২১

০১। আ ীকরণ ও িনয়িমতকরণ 
আেদেশর কিপ।
০২। জীবন বৃ া / িপিডএস কিপ;
০৩। াস িটন।
০৪। বসরকাির িব িবদ ালেয় বিণত 
কাস ইউিজিস অ েমািদত িকনা।

০৫। িত ান পিরচালনায় িব সিৃ  
হেব না মেম ত য়ন।
০৬। ভিত িব ি ।

 
এমতাব ায়, উপেরা  কাগজপ /তথ ািদ যথাযথ কতপৃে র মাধ েম রণ করার জ  অ েরাধ করা হ’ল। 

২৩-৩-২০২০

জনাব এ. ক. এম আিরফুর রহমান   সহকারী ধান 
িশ ক  িসংগাই মেডল পাইলট উ  িবদ ালয়  
িসংগাইর, মািনকগ ।

ড. বীর মার ভ াচায
পিরচালক
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২৩ মাচ ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, ভঞুাপরু, টা াইল।

১



২) ধান িশ ক, , িসংগাই মেডল পাইলট উ  িবদ ালয় িসংগাইর, মািনকগ ।
৩) িপএ টু পিরচালক, িশ ণ উইং, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
৪) সংর ণ, নিথ।

২৩-৩-২০২০

মাঃ আেনায়া ল আউয়াল খান 
সহকারী পিরচালক-৩
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