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িশ�া িনেয় গড়ব �দশ �শখ হািসনার
বাংলােদশ

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ 

িশ�া ম�ণালয় 
এমিপও শাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ৫৭.০০.০০০০.০৪৩.৯৯.৩০.১৮- ৪৫ তািরখ: 
১৫ �ফ�য়াির ২০২১

২ ফা�ন ১৪২৭

িবষয়: ১৯৯৫ সােলর জনবল কাঠােমা অ�যায়ী ল�র�র িডি� মহািব�া িনেকতন কেলজ, ��য়া, রাজশাহী এর জনাব �মাঃ আ�ল কালাম আজাদ, কি�উটার �ডেমােনে�টর �ক
১০ম ��েড �বতন-ভাতা �দান।

��: কািরগির িশ�া অিধদ�েরর �ারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০৯১.২০.০০৭-১৫.৭৬৯, তািরখঃ ৩০/০৮/২০১৭ ি�ঃ।

           উপ� �� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত, ১৯৯৫ জনবল কাঠােমা অ�যায়ী িনেয়াগ�া� ১৫ জন মামলাকারী (িরট িপ�শন নং-১১৬১৮/২০১৩) কি�উটার �ডেমােনে�টরেদর মে� জনবল কাঠােমা

স�িক�ত িনেদ �িশকা ২০১০ (মাচ � ২০১৩ পয �� সংেশািধত) অ�সাের কা� িশ�াগত �যা�তা ও �িশ�ণ�া� হওয়ায় মহামা� হাইেকাট � এর রায় এবং অিডট ও আইন অ�িবভােগর মতামেতর

আেলােক ত�ািদ যাচাইয়াে� ল�র�র িডি� মহািব�া িনেকতন কেলজ, ��য়া, রাজশাহী এর জনাব �মাঃ আ�ল কালাম আজাদ, কি�উটার �ডেমােনে�টরেক ১০ম ��েড �বতন-ভাতা

�দােনর�েয়াজনীয় কায ��ম �হেণর জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

১৫-২-২০২১

মহাপিরচালক                                                                                                                                                                       
কািরগির িশ�া অিধদ�র,                                                                                                                                                                                                            
এফ- ৪/িব, আগারগ�ও, �শের বাংলা নগার, ঢাকা- ১২০৭।

সািবনা ইয়াসিমন
িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির� দািয়�)

�ফান: ৯৫৭৫৮০৭
ইেমইল: dsmpo72@gmail.com

�ারক ন�র: ৫৭.০০.০০০০.০৪৩.৯৯.৩০.১৮- ৪৫/১(৮) তািরখ: ২ ফা�ন ১৪২৭

১৫ �ফ�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
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১) মাননীয় ম�ীর একা� সিচব, িশ�া ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয় ম�ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)।
২) মাননীয় উপম�ীর একা� সিচব, িশ�া ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। (মাননীয় উপম�ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
৩) সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, পিরবহন �ল ভবন, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
৪) িসে�ম এনািল�, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা। (প�� ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)
৫) অিতির� সিচব (�শাসন ও উ�য়ন) এর �ি�গত কম �কত�া, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ( অিতির� সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ�) ।
৬) ��সিচব (�শাসন �া�-২) এর �ি�গত কম �কত�া, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ( ��সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ�) ।
৭) অ��, ল�র�র িডি� মহািব�া িনেকতন কেলজ, ��য়া, রাজশাহী।
৮) অিফস কিপ।

১৫-২-২০২১
সািবনা ইয়াসিমন 

িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির� দািয়�)


