
(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত) 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

িশ া ম ণালয় 

মা িমক ও উ িশ া অিধদ র 

সরকাির কেলজ শাখা-২ 

www.dshe.gov.bd

ঢাকা

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৪.১৯.০০১.২০.১৯১ তািরখ: 

৩০ লাই ২০২০

১৫ াবণ ১৪২৭

িবষয:় িব.িস.এস.িব.িস.এস.((স াধারণসাধারণ   িশ ািশ া ))ক াডােররক াডােরর   সহেযাগীসহেযাগী  অ াপকঅ াপক  হ েতহেত   অ াপকঅ াপক  পেদপেদ   পেদা িতপেদা িত   াা

কমকতাগেণরকমকতাগেণর   যাগদানযাগদান / / িব িিব ি   সেসে ।।

িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর সহেযাগী অ াপক হেত অ াপক পেদ পেদা িত া   কমকতাগণ িব ি / যাগদান

লে  www.emis.gov.bd িলংেক িপিডএস এ লগইন কের িন  বিনত িনেদশনা অ সরণ বক ওএসিড ইনিস

িহেসেব  িব ি / যাগদান কাযািদ স  করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

৩০-৭-২০২০

অ / িত ান ধান(সকল)

েফসর ড. সয়দ মা. গালাম ফা ক

মহাপিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৪.১৯.০০১.২০.১৯১/১(৫) তািরখ: 
১৫ াবণ ১৪২৭

৩০ লাই ২০২০
সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 

১) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

২) পিরচালক(সকল), মা িমক ও উ  অিধদ র

৩) উপপিরচালক(সকল), মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র

৪) জনাব, .........................................

৫) সংর ণ, নিথ

৩০-৭-২০২০

মাহা দ দেলায়ার হােসন 

সহকারী পিরচালক

১
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