
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িশ�া ম�ণালয় 
 

মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ 
 সরকাির কেলজ-৪ শাখা 

 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

www.shed.gov.bd

 

 

ন�র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.০৮.০২৭.১৭.১০৭৩ তািরখ: 

১৪ নেভ�র ২০২২

২৯ কািত�ক ১৪২৯

��াপন
িব.িস.এস.(সাধারণ িশ�া) ক�াডােরর িন�বিণ �ত কম �কত�ার অ��েল University Canada West, Canada-এর অধীেন

Master of Business Administration �কােস � অ�য়েনর লে�� িনে�া� শেত� ত�র িশ�া�� ম�র করা হেলা:
�িমক নাম, পদবী ও বত�মান কম ��ল �কাস � ও িব�িব�ালয় িশ�া��র �ময়াদ

০১ জনাব রািজয়া �লতানা (২৪৫২৬)
 সহকারী অ�াপক (িহসাবিব�ান)
 িবেশষ ভার�া� কম �কত�া,

 মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র, ঢাকা।
 সং��: সরকাির কমাস � কেলজ, চ��াম। 

 

Master of Business
Administration �কাস �

 University Canada West,
Canada.

 

২৫-১২-২০২২ তািরখ হেত
অথবা দািয়�ভার হ�া�েরর
তািরখ হেত ০২ (�ই) বছর। 

শত�স�হ
ক. উ� িশ�া �হেণর অ�গিত সংি�� ক��পে�র/�কাস � পিরচালেকর �ত�য়নপ� সহ ০৬ মাস অ�র অ�র মা.উ.িশ অিধদ�েরর মা�েম

ম�ণালয়-�ক অবিহত করেবন;

খ. ��র �ময়াদ �শেষ আবি�কভােব কম ��েল �যাগদান কের মা.উ.িশ. অিধদ�েরর মা�েম ম�ণালয়-�ক অবিহত করেবন। অ�থায় ��লা

ভে�র অিভেযােগ অিভ�� কের িবভাগীয় �ব�া �হণ করা হেব; 

গ. িতিন ক��পে�র অ�মিত �িতেরেক �কােস �র িবষয় পিরবত�ন করেত পারেবন না এবং

ঘ. �কাস � সমাপেনর �িতেবদন ও সা� �িফেকেটর কিপ মা.উ.িশ অিধদ�ের দািখল করেত হেব।

০২. উে��, ��কালীন িতিন মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�েরর িবেশষ ভার�া� কম �কত�া িহেসেব �� থাকেবন।

০৩. এ আেদশ যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম জাির করা হেলা।

রা�পিতর আেদশ�েম,

১৪-১১-২০২২

�মাহা�দ আ� নােসর �বগ

উপসিচব

ইেমইল: info@moedu.gov.bd

ন�র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.০৮.০২৭.১৭.১০৭৩/১(১৪) তািরখ: ২৯ কািত�ক ১৪২৯

১৪ নেভ�র ২০২২



অ�িলিপ সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� ��রণ করা হইল: 

১) িসিনয়র সিচব, পররা� ম�ণালয়
 

২) মহাপিরচালক, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র
 ৩) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ�র, ইিমে�শন ও পাসেপাট � অিধদ�র

 
৪) �রিজ�ার/িডন...............................................................

৫) অ��............................................................................
 

৬) সিচব এর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ
 ৭) উপসিচব, সরকাির কেলজ-১ শাখা, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ

 
৮) �ধান িহসাবর�ণ কম �কত�া, ৪৫ �রানা প�ন, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা

৯) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, আইিস� অিধশাখা, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ
 

১০) ইিমে�শন অিফসার, বিহগ �মন িবভাগ..................................................
 ১১) জনাব.....................................................................................

 
১২) জনসংেযাগ কম �কত�া, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা

১৩) �ি�গত কম �কত�া, কেলজ অ�িবভাগ, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ
 

১৪) �জলা/উপেজলা িহসাবর�ণ কম �কত�া......................................
 


