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িবষয়: বাংলােদশবাংলােদশ  উ ুউ ু   িব িবদ ালয়িব িবদ ালয় ( (বাউিববাউিব) ) এরএর  অধীনঅধীন  িব.এডিব.এড  িশ ণিশ ণ  কােসকােস  ভিতরভিতর  অ মিতরঅ মিতর
জজ   কাগজপ ািদকাগজপ ািদ  রণরণ।।

উপযু  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফেসর িন বিণত কমকতা তাঁর নােমর
পাে  বিণত িব িবদ ালয় ও কােস ভিতর অ মিত চেয় আেবদন কেরেছন। আেবদনপ  িবেবচনার জ  তাঁর
নােমর অ েল বিণত কাগজপ /তথ ািদ েয়াজন।

..  ন.ন. নামনাম, , পদবীপদবী  ওও  কম লকম ল কােসরকােসর  নামনাম, , িব িবদ ালয়িব িবদ ালয়  ওও  
িশ াবষিশ াবষ

চািহতচািহত  কাগজপকাগজপ //তথ ািদতথ ািদ

০১. জনাব মাঃ আ লু কাইয়মু 
খান
 উপেজলা মাধ িমক িশ া 
অিফসার, মতলব উ র, 
চাঁদপুর

িবএড
 বাংলােদশ উ ু  

িব িবদ ালয় (বাউিব), 
গাজীপুর।

 িশ াবষ : ২০১৯-২০২০

ক) ভিতর অফার লটার (ফলাফেলর 
কিপ) ও ভিত সং া  সকল কাগজপ ; 
খ) থম িনেয়াগ- যাগদান;
গ) চা রী িনয়িমতকরণ- ায়ীকরেণর 

াপন;
ঘ) অিফস কায েম িব  ঘটেব না মেম 
জলা িশ া অিফসােরর ত য়নপ  এবং

ঙ) হালনাগাদ িপিডএস কিপ।

এমতাব ায়, আেবদনকারী- ক তাঁর নােমর অ েল চািহত কাগজপ ািদ িন া রকারী বরাবর রেণর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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জনাব মাঃ আ লু কাইয়মু খান, উপেজলা মাধ িমক 
িশ া অিফসার, মতলব উ র, চাঁদপুর

মাঃ জিহ ল আলম
উপ-পিরচালক
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জলা িশ া অিফসার, জলা িশ া অিফসােরর কাযালয়, চঁাদপরু
২) িপ এ টু পিরচালক ( কেলজ ও শাসন/ িশ ণ/মাধ িমক), মাধ িমক ও উ  িশ া
অিধদ র বাংলােদশ, ঢাকা (পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৩) সংর ণ নিথ।
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ড. নীহার পারভীন 
সহকারী পিরচালক-৪
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