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িবষয:় পাংশাপাংশা   সরকািরসরকাির   কেলজকেলজ   এরএর   ভাষকভাষক  আআ   ছাঈদছাঈদ   মাহ া দমাহ া দ   লল  দাদা   এরএর   এডহকএডহক  িনেয়াগিনেয়াগ।।
: ক. বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন সিচবালেয়র ারক নং-৮০.০০.০০০০.১০৯.৩২.০০২.২০১৯-৫৯

তািরখ-০৭.০৪.২০১৯।
খ. মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর ারক নং-ওএম/৬০িস-১/২০১৩-২৭৮৯/০৪ তািরখ-২৪.০৩.২০১৯।
গ. মা িমক ও উ  িশ া িবভােগর ারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৮৫.১১.০০১.১৯.১৪১, তািরখ: ২৯ ম ২০১৯

   উপ ◌্  িবষয় ও ◌্ে র পিরে ি েত রাজবাড়ী জলার পাংশা উপেজলাধীন সরকাির ত পাংশা কেলেজর ভাষক
জনাব আ  ছাঈদ মাহা াদ ল দা রাজশাহী িব িব ালেয়র আরবী ও ইসলািমক ািডজ িবভাগ থেক ১৯৮৭ সােল
আরবী িবষেয় িব.এ. অনাস ( রাল ৪২১) িডি  এবং ১৯৮৮ সােল একই িবভাগ থেক ইসলািমক ািডজ িবষেয় এম.এ.
( রাল ৪৮৫) িডি  অজন কেরন। উে  য, উি িখত বষস েহ রাজশাহী িব িব ালেয় আরবী ও ইসলািমক ািডজ
একই িবভাগ হওয়ার কারেণ এক  অপর র সংি  িবষয় িহেসেব গ  করা হেতা িবধায় অিড া  অ যায়ী এ িবভােগ
একজন িশ াথ  আরবী িবষেয় অনাস িডি  অজন করার পর ইসলািমক ািডজ িবষেয় এম.এ. িডি  অজন করার েযাগ
লাভ করত। এরই ধারাবািহকতায় আ  ছাঈদ মাহা াদ ল দা আরবী িবষেয় অনাস এবং ইসলািমক ািডজ িবষেয়
মা াস িডি  অজন কেরন (কিপ সং )। পরবত েত আ ীকরণ ি য়ার অংশ িহেসেব তার অ েল ইসলািম িশ া
িবষেয় পদ জন করা হয়। আরবী িবষেয় অনাস এবং ইসলািমক ািডজ িবষেয় মা াস িডি  অজন করায় তার এডহক
িনেয়ােগ জ লতার ি  হয়। 

  আ  ছাঈদ মাহা দ ল দা এর এডহক িনেয়ােগর িবষেয় বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন জানায়
য, জাতীয়করণ ত কেলজ িশ ক ও অিশ ক কমচারী আ ীকরণ িবিধমালা, ২০০০ এর িবিধ-৩ অ যায়ী িনেয়াগকারী
ক প ই অথাৎ মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ পাংশা সরকাির কেলেজর ভাষক (ইসলাম িশ া) পেদ জনাব আ  ছাঈদ
মাহা দ ল দা এর এডহক িভি ক িনেয়ােগর িবষেয় উপ  িস া  হণ করেত পাের (কিপ সং )।

   রাজশাহী িব িব ালেয়র ত য়ন ও বাংলােদশ সরকাির কম কিমশেনর মতামত িবে ষণ কের পাংশা সরকাির কেলজ
এর ভাষক আ  ছাঈদ মাহা দ ল দা এর এডহক িনেয়ােগর িবষেয় য়ংস ণ াব রেণর জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেয়িছল। িক  অ াবিধ াব পাওয়া যায়িন। 

   এমতাব ায় রাজশাহী িব িব ালেয়র ত য়ন ও বাংলােদশ সরকাির কম কিমশেনর মতামত িবে ষণ কের পাংশা
সরকাির কেলজ এর ভাষক আ  ছাঈদ মাহা দ ল দা এর এডহক িনেয়ােগর িবষেয় আগামী ০৭ (সাত) কমিদবেসর
মে  য়ংস ণ াব রেণর জ  িনেদশ েম নরায় অ েরাধ করা হেলা।

 সং ি : বণনামেত। 
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মহাপিরচালক
মহাপিরচালেকর দ র
মা িমক ও উ িশ া অিধদ র

রিন চাকমা
িসিনয়র সহকারী সিচব
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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রিন চাকমা 
িসিনয়র সহকারী সিচব
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