
 

 

 

বরাবর 

জেলা প্রাথমিক মিক্ষা অমিসার 

িরীয়তপুর 

 

 

মবষয়ঃ জ াগদানপত্র গ্রহণের আণবদন। 

 

 

 সমবনয় মনণবদন এই জ , আিাণক জেলা প্রাথমিক মিক্ষা অমিস, িরীয়তপুর কা যালণয়র স্মারক নম্বর- 

38.01.8600.000.11.052.2022-02, তামরখ: 03/01/2023 মি. জিাতাণবক িরীয়তপুর জেলায় সরকামর 

প্রাথমিক মবদ্যালণয় রােস্বখাতভুক্ত সহকারী মিক্ষক পণদ জ াগদাণনর েন্য মনণয়াগপত্র প্রদান করা হণয়ণে। উক্ত 

মনণয়াগ পণত্রর সকল িতয জিণন আে 22 োনুয়ামর 2023 তামরখ পূব যাণে সহকারী মিক্ষক পণদ জেলা প্রাথমিক 

মিক্ষা অমিস, িরীয়তপুর কা যালণয় জ াগদান করলাি। 

 

 এিতাবস্থায়, আিার জ াগদানপত্র গ্রহে করণত িণহাদণয়র সদয় আজ্ঞা হয়। 

 

           আপনার অনুগত 

 

তামরখ: 22 োনুয়ামর 2023      

               (.................................) 

          মপতার নাি:  

                 জরাল নম্বর ......................... 

             উপণেলা: ............................, জেলা: িরীয়তপুর 



 

 

বরাবর 

জেলা প্রাথমিক মিক্ষা অমিসার 

িরীয়তপুর 

 

 

মবষয়ঃ জ াগদানপত্র গ্রহণের আণবদন। 

 

 

 সমবনয় মনণবদন এই জ , আিাণক জেলা প্রাথমিক মিক্ষা অমিস, িরীয়তপুর কা যালণয়র স্মারক নম্বর- 

38.01.8600.000.11.052.2022-03, তামরখ: 03/01/2023 মি. জিাতাণবক িরীয়তপুর জেলায় 

োতীয়করেকৃত সরকামর প্রাথমিক মবদ্যালণয় প্রাক-প্রাথমিক জেমের েন্য রােস্বখাণত সৃষ্ট সহকারী মিক্ষক পণদ 

জ াগদাণনর েন্য মনণয়াগপত্র প্রদান করা হণয়ণে। উক্ত মনণয়াগ পণত্রর সকল িতয জিণন আে 22 োনুয়ামর 2023 

তামরখ পূব যাণে সহকারী মিক্ষক পজদ জেলা প্রাথমিক মিক্ষা অমিস, িরীয়তপুর কা যালণয়র জ াগদান করলাি। 

 

 এিতাবস্থায়, আিার জ াগদানপত্র গ্রহে করণত িণহাদণয়র সদয় আজ্ঞা হয়। 

 

          আপনার অনুগত 

 

তামরখ: 22 োনুয়ামর 2023      

               (.................................) 

          মপতার নাি:  

                 জরাল নম্বর ......................... 

             উপণেলা: ............................, জেলা: িরীয়তপুর 

 



 

 

অঙ্গীকার নািা 

 

আমি .........................................................., মপতা: .........................................................., 

গ্রাি/ওয়ার্ য: ......................................................., র্াকঘর: ................................................... 

উপণেলা:................................, জেলা: িরীয়তপুর, বয়স: ....................., োতীয়তা: বাাংলাণদিী। 

 

 সহকারী মিক্ষক মনণয়াগ 2020 এ সহকারী মিক্ষক মহণসণব মনণয়াগ প্রাপ্ত হণয়মে, আিার জরাল 

নম্বর ..........................। আমি এই িণি য অঙ্গীকার করমে জ , আমি মনণে বা পমরবাণরর অন্যান্য সদস্যণদর 

েন্য জকান জ ৌতুক মনণবা না এবাং জকান জ ৌতুক মদণবা না। 

 

 এ অঙ্গীকারনািায়  া মকছু বে যনা করমে তা অক্ষণর অক্ষণর পালন করব, সরকামর মবমি জিাতাণবক সকল 

মনয়ি কানুন জিণন চলব। আমি জস্বচ্ছায়, স্বজ্ঞাণন স্বাক্ষর করলাি। 

 

 

          ........................................... 

         জরাল নম্বর: ......................... 

           উপণেলা: ......................, জেলা: িরীয়তপুর 

স্বাক্ষীর স্বাক্ষর 

 

1। 

 

2। 

 

3। 

 


