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১৪ মাচ ২০১৮

৩০ ফা নু ১৪২৪

িবষয়: ভিতরভিতর  িবষেয়িবষেয়  ব ব াব ব া  হণহণ  সেসে ।।

            উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িনে র ছেক বিণত কমকতাগণ তােদর
স ানেদর ভিতর জ  ম ণালেয় আবদন প  দািখল কেরেছন। আেবদনপ সমহূ এতদসংেগ রণ
করা হেলা।

িমক
নং

আেবদনকারী কমকতােদর
নাম ও িঠকানা

স ানেনর নাম ও ভিত ই কু
িণ

য িত ােন ভিত হেত
আ হী তার নাম ও িঠকানা

১। মহুা দ ওয়ািহ ামান, যু
সিচব, পিরিচিত নং ৫৯১৬,
পিরচালক, বাংলােদশ
টু িরজম বাড ঢাকা।

ফািরহা তাস ভা জামান
ভিত ই কু: ৯ম িণ

িভকা ন িনসা ন লু এ ড
কেলজ,  বইলী
রাড/আিজমপুর শাখা, ঢাকা

২। মাহা দ আলম হােসন,
িসিনয়র সহকারী সিচব
( শাসন), আপন িবভাগ,
রা পিতর কাযালয়, ব ভবন,
ঢাকা।

তাহমীদ ফরেদৗস সাইন
ভিত ই কু: ৩য় িণ

মিতিঝল সরকাির বালক
উ  িবদ ালয়, ভািত শাখা
ঢাকা।

৩। এ. জ. এম. সালা উি ন
নাগরী, িসিনয়র সহকারী
সিচব, পিরিচিত নং ৫৫৪২,
উপ পিরচালক, জাতীয়
িব ান ও যিু  জা ঘর,
আগারগঁা, ঢাকা।

হালা নাগরী
ভিত ই কু: ৯ম িণ

িভকা ন িনসা ন লু এ ড
কেলজ, ঢাকা, ধানমি ড
শাখা ঢাকা।

০২।       এমতাব ায়, বিণত কমকতাগেণর স ানেদর ভিতর িবষেয় িবিধ মাতােবক ব ব া হণ
করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সংযিু : বণনা মাতােবক।

১৪-৩-২০১৮

উপপিরচালক

মাঃ কাম ল হাসান
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৫৭২০
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মাধ িমক ও উ  িশ া,ঢাকা অ ল,ঢাকা। ইেমইল: ds_sec2@moedu.gov.bd

ারক ন র:
৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৩১.১৮.৭১/১(৭)

তািরখ: ৩০ ফা নু ১৪২৪
১৪ মাচ ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) মহুা দ ওয়ািহ ামান, যু  সিচব, পিরিচিত নং ৫৯১৬, , পিরচালক, বাংলােদশ টু িরজম
বাড ঢাকা।

২) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) মাহা দ আলম হােসন, িসিনয়র সহকারী সিচব ( শাসন), আপন িবভাগ, রা পিতর
কাযালয়, ব ভবন, ঢাকা।
৪) এ. জ. এম. সালা উি ন নাগরী, িসিনয়র সহকারী সিচব, পিরিচিত নং ৫৫৪২, উপ
পিরচালক, জাতীয় িব ান ও যিু  জা ঘর, আগারগাঁ, ঢাকা।
৫) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৬) অধ , িভকা নি সা ন লু এ ড কেলজ, বইলী রাড, ঢাকা
৭) অধ , মিতিঝল সরকাির বালক উ  িবদ ালয়, ঢাকা।

১৪-৩-২০১৮

মাঃ কাম ল হাসান 
উপসিচব
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