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িবষয:় য়াড া ায়াড া া   জলারজলার   বড়বড়  স য়াস য়া   িনউিনউ   মেডলমেডল  িড িিড ি   কেলেজরকেলেজর   মাঃমাঃ  মা রমা র   রহমানরহমান   সহকারীসহকারী
অ াপেকরঅ াপেকর   বতনবতন   ভাতাভাতা   নঃরায়নঃরায়   চা করণচা করণ

য়াডা া জলার বড় স য়া িনউ মেডল িডি  কেলেজর মাঃ মা র রহমান সহকারী অ াপেকর বতন ভাতা নঃরায়
চা করার  িবষেয় অ  আেবদন কেরেছন।

আেবদেনর বণনাঃ  য়াডা া জলার বড় স য়া িনউ মেডল িডি  কেলেজর জনাব মাঃ মা র রহমান পদাথ িব ােনর
ভাষক িহেসেব ১৮/০১/২০০৫ি . তািরেখ যাগদান কের ০১/০৫/২০১০ি . তািরেখ এমিপও  হন। ইনেড  নং

৩০৭৯৫৫৩। িতিন ০১/০৭/২০১৮ি . তািরেখ সহকারী অ াপক পেদ পেদা িত পান। িতিন মানিসক রােগর কারেণ গত
০৯/০৬/২০১৯ি . তািরেখ পদত াগপ  দািখল কেরন এবং গভিণং বিডর ১০১ নং সভায় অ েমািদত হয়। কেলেজর
এমিপও িশেট আগ  ২০১৯ পয  নাম িছল।

িতিন িচিকৎসা িনেয়  হওয়ার পর জাতীয় িব িব ালেয় গত ১৯/১০/২০২০ি . তািরেখ আিপল কেরন এবং
২৬/১১/২০২০ইং তািরেখ নানী শেষ ারক নং INS02-4/00085/2016/0116/৪৯১৮৭ তািরখ
০৪/০১/২০২১ি . মাতােবক পেদ যাগদােনর িনেদশ দন। গভিণং বিডর ১০৯ নং সভায় জাতীয় িব িব ালেয়র িচ
উপ ািপত হেল তার শারীিরক  ও মানিবক িদক িবেবচনা কের ন:রায় পেদ যাগদােনর িস া  হীত হয়। এর

ি েত গত ২২/০২/২০২১ি . তািরেখ ন:রায় যাগদান কেরন।

য়াডা া জলার বড় স য়া িনউ মেডল িডি  কেলেজর মাঃ মা র রহমান সহকারী অ াপেকর উপেরা  কাগজপ  ও
মানিবক িদক িবেবচনা কের ইনেড  ন র নরায় চা সহ বতেনর সরকাির অংশ চা  করার েয়াজনীয় ব া হেণর
অ েরাধ কেরন।

এমতাব ায়, বিণত িশ ক এর িনে া  িবষযস় হ িবেবচনায় িনেয় সেরজিমেন তদ  বক  মতামতসহ
িতেবদন দািখল করার জ   উপপিরচালক (কেলজ)  ও সহকারী পিরচালক (কেলজ), মাউিশ, আ িলক কাযালয়,
লনােক িনেদশ েম দািয়  দান করা হেলা। 

০১.  উ  িশ েকর চাকির  হেত অ াহিতর ি য়া।
০২.  ার এমিপও কতন এর  ি য়া।
০৩.  এমিপও ি  থেক  অ াবিধ ার কেলেজ উপি িত।
০৪.  ার মানিসক অ কালীন  সং া  ত । 
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মাঃ আব ল কােদর
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িবতরণ :
১) উপপিরচালক(কেলজ), মা িমক ও উ  িশ া লনা 
অ ল, লনা।
২) সহকারী পিরচালক (কেলজ), মা িমক ও উ  িশ া 
লনা অ ল, লনা

সহকারী পিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.০১৫.২১.৩৭৯/১(৩) তািরখ: ২৮ জ  ১৪২৮
১১ ন ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সভাপিত, গভিণং বিড, বড় স য়া িনউ মেডল িডি  কেলজ, য়াডা া।
২) অ , বড় স য়া িনউ মেডল িডি  কেলজ, য়াডা া।
৩) মাঃ মা র রহমান , সহকারী অ াপক (পদাথ িব ান), বড় স য়া িনউ মেডল িডি  কেলজ, য়াডা া।, .
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