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িশ ণ শাখা 
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ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১১০.৪৮.০২২.১৯.৩৫৫ তািরখ: 
০৬ ম ২০২২

২৩ বশাখ ১৪২৯

িবষয:় M.Sc In CSE (Professional) M.Sc In CSE (Professional) ভিতরভিতর   জজ   অ মিতঅ মিত   দানদান   সং াসং া
উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, িবিসএস (সাধারন) িশ া ক াডােরর িন বিণত কমকতা ার নােমর পাে  বিণত িব িব ালয়
ও কােস ভিতর অ মিত চেয় আেবদন কেরেছন। ার আেবদেনর সােথ িনে া  কাগজপ ািদ/ত ািদ না থাকায় আেবদন নাম র করা
হেলা। 

ঃঃ   
নংনং

ন ামন াম,  ,  পদবীপদবী  ওও  কম লকম ল িব িব াল েয়রিব িব াল েয়র  ন ামন াম,  ,  কােসরকােসর  ন ামন াম  ওও  
িশ ািশ া  িশ াবষিশ াবষ

চািহতচািহত   কাগজপকাগজপ / / ত ািদত ািদ

০১. জনাব মাঃ আমজাদ হাসাইন
সহকারী অ াপক  (কি উটার)
সরকাির িব ান কেলজ
তজ াও।

জগ াথ িব িব ালয়
এম.এসিস ইন িস.এস.ই  কাস

িশ াবষঃ ২০২২ (উই ার)

(ক)  িনেয়াগপ , যাগদানপ , ায়ীকরণ।
(খ) ােস িব ি  হেব না মেম িত ান ধােনর 

ত য়ন।
(গ) িশ াগত যা তার সনদ
(ঘ) িপিডএস কিপ
(ঙ) এম.এসিস ইন িসএসই কােসর সমি ত াস 

ন। 

িবষয়  অবিহত করা হেলা।

১২-৫-২০২২

জনাব মাঃ আমজাদ হাসাইন সহকারী অ াপক  (কি উটার) 
সরকাির িব ান কেলজ, তজ াও, ঢাকা

ড. বীর মার ভ াচা
পিরচালক

ফান: +88-02-223351057
ইেমইল: dg@dshe.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১১০.৪৮.০২২.১৯.৩৫৫/১(৪) তািরখ: ২৩ বশাখ ১৪২৯
০৬ ম ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অ , সরকাির িব ান কেলজ, তজ াও, ঢাকা
২) িপএ  মহাপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র বাংলােদশ, ঢাকা
৩) িপএ  পিরচালক, (কেলজ/ িশ ণ), মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র বাংলােদশ, ঢাকা
৪) সংর ণ নিথ।

১২-৫-২০২২
মাঃ আেনায়া ল আউয়াল খান 

সহকারী পিরচালক-৩

১


