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নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১১০.৭১.০০১.২০.১৯৪

তাররখ: 2৫/02/2021
অরিস আদেশ

২০২০-২১ অর্ থবছদরর মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা অরিেপ্তদরর ইদনাদেশন সম্পরকথত কার্ থক্রদমর আওতায় মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা
অরিেপ্তর এবং এর অিীন প্ররতষ্ঠাদন কমথরত কমথকতথাদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃরির লদক্ষ আগামী ২৮/০২/২০২১ রি. থর্দক
0১/০৩/২০২১ রি. পর্ থন্ত (০৯.০০ থর্দক ১৭.০০ ঘটিকা) জাতীয় রশক্ষা ব্যবস্থাপনা একাদেরম (নাদয়ম-একাদেরমক েবন, ২য় তলা,
রসইরস কক্ষ), ঢাকায় অনুরষ্ঠতব্য “উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃরি” রবষয়ক প্ররশক্ষদে অংশগ্রহদের জন্য রনম্নবরে থত কমথকতথাগে-থক মদনানয়ন
প্রোন করা হদলা
(জ্যেষ্ঠতায ক্রভানুসারয নয়)
ক্ররমক নং
নাম, পেবী ও থমাবাইল নম্বর
১. ১।
: আরমনুল ইসলাম )০১৬৭৪০(
সহকারী অধ্যাপক (পোর্ থরবদ্যা)
০১৬১৬৫৯৮০৭৯
২।
: তররকুল ইসলাম হীরক )২২৪০৬(
প্রোষক (পোর্ থরবদ্যা)
০১৭১৭৭৪৫০০৯
৩।
(১৮১৩৬১১৯০২২(
প্রোষক (গরেত)
৪।
প্রোষক (েশথন)
২. ১।
.এম থমাস্তারিজুর )১৬১৩৪১০৮০২৪(
প্রোষক (ইসলাদমর ইরতহাস ও সংস্কৃরত)
০১৭৩৯১৯৯৩৫০
২।
ই
ই
(১৯১৩৭১০৮০০১(
প্রোষক (ইসলাদমর ইরতহাস ও সংস্কৃরত)
৩।
: ইমন থহাদসন )১৮১৩৬১৩১০২৮(
প্রোষক (প্রারেরবদ্যা)
৩. ১।
(১৩২০৫(
সহকারী অধ্যাপক (পোর্ থরবদ্যা)
০১৭১২৪০৪৩৯৪
২।
: মরনরুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক (প্রারেরবদ্যা)
৩।
(৬৯৭৩
সহকারী অধ্যাপক (রসায়ন)
৪।
(২৭১০৯(
প্রোষক (রসায়ন)
৪. ১।
শাহ্ থমা: ইকবাল থহাদসন (১৮৪৬)
সহর্াগী অধ্যাপক (ইসলাদমর ইরতহাস ও সংস্কৃরত)
২।
(১৪০৩৪(
সহকারী অধ্যাপক (ভূদগাল)
৩।
মজুমোর (২৩৮৯৯)
প্রোষক (ইরতহাস)

প্ররতষ্ঠাদনর নাম
মাগুরা সরকারর মরহলা কদলজ, মাগুরা।

খুলনা সরকারর মরহলা কদলজ, খুলনা

বররশাল সরকারর মরহলা কদলজ, বররশাল

র্দশার সরকারর মরহলা কদলজ, র্দশার

৫.

৬.

৪।
: আব্দুর ররশে )২৫৬৯০(
প্রোষক (অর্ থনীরত)
১।
প্রোষক
০১৭১১০৭৪০৭৯
২।
: তররকুল ইসলাম
প্রোষক
০১৭৩৫৫৯৫৯৬৫
৩।
: থমরাজুল ইসলাম
প্রোষক
০১৯২১১৪৫৩৩৩২
১।
(
)
২।
:
(
)
,

েশথনা সরকারর কদলজ, চুয়াোঙ্গা।

,

উরেখ্য, প্রশক্ষণাথীগণ প্রশক্ষরণয ফারযট শফবাযন অনুমায়ী প্রশক্ষণ বাতা প্রাপ্য হরফন এফং স্ব স্ব দপ্তয/প্রশতষ্ঠান হরত মাতায়াত
বাতা প্রাপ্য হরফন।
শফ: দ্র: ভরনানীত কভমকতমগণ-জ্ক প্রশক্ষরণয শনধ মাশযত তাশযখ সকার ০৮.৩০ শভশনরট প্রশক্ষণ জ্বনুেরত উশিত হরয় জ্যশযরেন
কাম মক্রভ সম্পন্ন কযায যন্য অনুরযাধ কযা হররা। প্রশক্ষণাথীগণ-জ্ক ল্যাট সংরগ শনরয় আসরত হরফ।

স্বা/প্ররপসয ড. সসয়দ জ্ভা. জ্গারাভ পারুক
ভহাশযচারক

নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১১০.৭১.০০১.২০.১৯৪

তাররখ: ২৫/02/2021 রি.

অবগরত ও প্রদর্াজনীর্ (প্রদর্াজয থক্ষদে) ব্যবস্থা গ্রহদের জন্য অনুরলরপ থপ্ররে করা হইল:
১) পররচালক, কদলজ ও প্রশাসন উইং, মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা অরিেপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
২) পররচালক, প্ররশক্ষে উইং, মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা অরিেপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
৩) অধ্যক্ষ, ..........................................................................................।
4) উপ-পররচালক, সািারে প্রশাসন শাখা, মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা অরিেপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪) প্রিান রহসাব রক্ষেকমথকতথা, রশক্ষা মন্ত্রোলয়, ৪৫ পূরাো পল্টন, ঢাকা ।
৫) রবোগীয়/থজলা/উপদজলা রহসাবরক্ষে কমথকতথা, ...........................।
৬) জনাব, ...........................................................................।
৭) সংরক্ষে নরর্।

25.02.2021
(থমা: তানেীর হাসান)
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