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৩ মাঘ ১৪২৭

িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   িব িব ালেয়রিব িব ালেয়র   অধীনঅধীন   ২০২০২০২০   িশ াবেষিশ াবেষ   িব .এডিব.এড //এম.এডএম.এড   কােসকােস   ষ েণষেণ   িশ ণরতিশ ণরত
সরকািরসরকাির   মা িমকমা িমক  িব ালেয়রিব ালেয়র   সহকারীসহকারী  িশ কগেণরিশ কগেণর   কম েলকম েল  যাগদানযাগদান   সং াসং া ।।
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উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, সরকাির চাস িনং কেলেজ জাতীয় িব িব ালেয়র অধীেন ২০২০
িশ াবেষ িব.এড/এম.এড কােস ষেণ সরকাির মা িমক িব ালেয়র সহকারী িশ কগণ িশ ণরত রেয়েছন। ােদর
যাতায়ােতর সময় তীত কাস র তািরখ থেক কাস সমা  হওয়া পয  ষণ দান করা হেয়েছ। িব.এড/এম.এড কাস

াভািবক িনয়েম ৩১ িডেস র ২০২০ তািরেখ শষ হওয়ার সময়সীমা থাকেলও কেরানা মহামারীর কারেণ িনধািরত সমেয়র মে
কাস  সমা  হয়িন। বতমােন অনলাইেন কাস  চলমান রেয়েছ। অনলাইেন কাস কায ম  কম েল অব ান কের স

করা যােব। 
এমতাব ায় ২০২০ িশ াবেষ িব.এড/এম.এড কােস ষেণ িশ ণরত সরকাির মা িমক িব ালেয়র সহকারী িশ কগণেক
আগামী ২১.০১.২০২১ তািরেখ কম েল যাগদােনর জ  ছাড়প  দানসহ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ
করা হেলা।
উে  সরকাির মা িমক িব ালেয়র ষণ া  সহকারী িশ কগণ জাতীয় িব িব ালেয়র অধীন িব.এড/এম.এড ২০২০
িশ াবেষর সমাপনী এবং মৗিখক পরী ার সময়  িত ান ধান ক ক  া  হেবন।

১৭-১-২০২১

অ , সরকাির চাস িনং কেলজ (সকল)।

েফসর ড. সয়দ মা. গালাম ফা ক
মহাপিরচালক
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িডন, াতেকা র িশ া, িশ ণ ও গেবষণা ক  জাতীয় িব িব ালয় গাজী র

১



২) পিরচালক (মা িমক/ িশ ণ) মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র বাংলােদশ, ঢাকা
৩) আ িলক পিরচালক (সকল অ ল) মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র
৪) ধান িহসাব র ণ কমকতা, ৪৫ রানা প ন, ঢাকা
৫) আ িলক উপ-পিরচালক (সকল) মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র
৬) জলা িশ া অিফসার (সকল)
৭) ধান িশ ক (সংি  সকল, ার িনয় ণাধীন িশ কগেণর কম েল যাগদানসহ সমাপনী ও মৗিখক
পরী ার সময়  িনি তকরেণর অ েরাধ সহ)
৮) জলা িহসাব র ণ কমকতা................
৯) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা............
১০) জনাব.....................................................
১১) িপ এ  মহাপিরচালক (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ) মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র
বাংলােদশ, ঢাকা
১২) অিফস কিপ।
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