
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া ম ণালয় 

মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ 
সরকাির মাধ িমক-১ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

www.shed.gov.bd

ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭১.৩৪.০০১.১৭.১১৪ তািরখ: 
০৩ ফ য়াির ২০১৯

২১ মাঘ ১৪২৫

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

িমকিমক  নংনং আেবদনকারীরআেবদনকারীর  নামনাম  ওও  িঠকানািঠকানা চা িরচা ির  হেতহেত  অব াহিতঅব াহিত  দােনরদােনর  
কারণকারণ  ওও  তািরখতািরখ

                            ম বম ব

১. জনাব মাছা: ফােতমা খাতনু
সহকারী িশ ক (ব বসায় িশ া )
হিরেমাহন সরকাির উ  িবদ ালয়, 
চাঁপাইনবাবগ ।

অ  চাকির হওয়ায়
২৩/১২/২০১৮

তাঁর িনকট সরকােরর কান 
 পাওনা  এবং তাঁর িব ে  
িবভাগীয়/ ফৗজদারী/ নীিত 
মামলা নই মেম ধান 
িশ েকর ত য়নপ  
 রেয়েছ।

২. জনাব মা: সাইফু াহ
সহকারী িশ ক (ইংেরিজ)
িঝনাইদহ সরকাির উ  িবদ ালয়, 
িঝনাইদহ।

অ  চাকির হওয়ায়।
২২/১০/২০১৮

তাঁর িনকট সরকােরর কান 
পাওনা  এবং তাঁর িব ে  
িবভাগীয়/ ফৗজদারী/ নীিত 
মামলা নই মেম ধান 
িশ েকর ত য়নপ  
রেয়েছ।

৩. জনাব মা: মািবন-উজ- জামান
সহকারী িশ ক ( ভৗত িব ান)
নীলফামারী সরকাির উ  িবদ ালয়, 
নীলফামারী।

ই া র রংপুর িপ.িট.আই. 
িহেসেব চড়ুা ভােব মেনািনত 
হওয়ায়।
২০/০৯/২০১৮

তাঁর িনকট সরকােরর কান 
পাওনা  এবং তাঁর িব ে  
িবভাগীয়/ ফৗজদারী/ নীিত 
মামলা নই মেম ধান 
িশ েকর ত য়নপ  
রেয়েছ।

    সরকাির মাধ িমক িবদ ালেয়র িন বিণত ০৩ (িতন) জন সহকারী িশ েকর আেবদেনর পিরে ি েত মাধ িমক
ও উ  িশ া অিধদ েরর পািরশ অ যায়ী তাঁেদর নােমর পাে  উে িখত তািরখ থেক িন িলিখত শেত চাকির
হেত অব াহিত দান করা হেলা:

শতসমহূশতসমহূ : :
ক)       সরকাির কান পাওনা ভিব েত উদঘািটত হেল  তাঁরা তা পিরেশাধ করেত বাধ  থাকেবন;  
খ)       তাঁেদর ায় চাকির হেত অব াহিতর আেবদেনর পিরে ি েত এবং চাকিরর িনিদ  ময়াদ পূণ না
হওয়ায় কান প আিথক ( পনশন, আ েতািষক  ইত ািদ) ও অনািথক েযাগ- িবধািদ াপ  হেবন না এবং
গ)         তাঁেদর সরকাির পাসেপাট (যিদ থােক) অনিতিবলে  উপযু  কতপৃে র িনকট সমপণ করেবন।  

০২।       যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।
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ড. মাঃ মাকেছদ আলী
উপসিচব

ন র:
৩৭.০০.০০০০.০৭১.৩৪.০০১.১৭.১১৪/১(১৬)

তািরখ: ২১ মাঘ ১৪২৫
০৩ ফ য়াির ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইলঃ 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র।
২) মহাপিরচালক, পাসেপাট ও বিহগমন অিধদ র, ঢাকা।
৩) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) মাননীয় উপম ীর একা  সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ।
৬) ধান িহসাব র ণ কমকতা, ৪৫ পরুানা প ন, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৭) উপপিরচালক, মাধ িমক ও উ  িশ া, রাজশাহী /খলুনা/রংপরু।
৮) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ (অিফস আেদশিট
িশ া ম ণালেয়র ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৯) জলা িশ া অিফসার, চঁাপাইনবাবগ /িঝনাইদহ/নীলফামারী।
১০) ধান িশ ক, হিরেমাহন সরকাির উ  িবদ ালয়, চঁাপাইনবাবগ ।
১১) ধান িশ ক, িঝনাইদহ সরকাির উ  িবদ ালয়, িঝনাইদহ।
১২) ধান িশ ক, নীলফামারী সরকাির উ  িবদ ালয়, নীলফামারী।
১৩) মাছা: ফােতমা খাতুন, সহকারী িশ ক (ব বসায় িশ া ), হিরেমাহন সরকাির উ  িবদ ালয়,
চঁাপাইনবাবগ ।
১৪) জনাব মা: সাইফু াহ, সহকারী িশ ক (ইংেরিজ), িঝনাইদহ সরকাির উ  িবদ ালয়, িঝনাইদহ।
১৫) জনাব মা: মািবন-উজ- জামান, সহকারী িশ ক ( ভৗত িব ান), নীলফামারী সরকাির উ
িবদ ালয়, নীলফামারী।
১৬) জলা িহসাবর ণ কমকতা, চঁাপাইনবাবগ / িঝনাইদহ/নীলফামারী।
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ড. মাঃ মাকেছদ আলী
উপসিচব
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