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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০২২.১৭.১০৪ তািরখ: 
০৮ ম ২০১৯

২৫ বশাখ ১৪২৬

িবষয:় গাজ ী রগাজ ী র   জলারজলার   কািলয়াৈকরকািলয়াৈকর   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   েফসরেফসর   এম.এম.  ই.এইচ.ই.এইচ.  আিরফআিরফ   সেক ািরসেক াির   লল  এরএর
নােমরনােমর   লল  সংেশাধনসংেশাধন   সং াসং া ।।

: ১। অ  িবভােগর ারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.০৬.০০৩.১৭.১১১, তািরখ: ০৩ এি ল ২০১৯।
২। নং /কািল/গাজী/১০/২০১৯, তািরখ: ১৭ এি ল ২০১৯।

              উপ  িবষয় ও ে  বিণত পে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য,  গত ০৩ এি ল ২০১৯ তািরেখ নং
৩৭.০০.০০০০.০৭২.০৬.০০৩.১৭.১১১ সং ক ারেক জাির ত পে র ১৫ নং িমেক বিণত িত ােনর নাম িনে া ভােব
সংেশািধত হেব:

িমক নং িত ােনর নাম ও কানা অ েমািদত িবষয় সংেশািধত িবষয়

১৫.
েফসর এম.ই.এইচ. আিরফ 

সেক াির ল, 
কািলয়াৈকর, গাজী র।

েফসর এম.ই.এইচ.আিরফ উ  
িব ালয়, কািলয়াৈকর, গাজী র। (িন  
মা িমক পযােয় পাঠদান)

েফসর এম.ই.এইচ. আিরফ সেক াির 
ল, কািলয়াৈকর, গাজী র। (িন  

মা িমক পযােয় পাঠদান)

০২। বিণত ারেক িরত পে র অপরাপর শতস হ অপিরবিতত থাকেব।

৮-৫-২০ ১৯

চয়ার ান
মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, ঢাকা

আেনায়া ল হক
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৫৭২০
ইেমইল: ds_sec2@moedu.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০২২.১৭.১০৪/১(৫) তািরখ: ২৫ বশাখ ১৪২৬
০৮ ম ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) ি গত কমকতা, মা িমক-২ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) ধান িশ ক, েফসর এম.ই.এইচ. আিরফ সেক াির ল, কািলয়াৈকর, গাজী র।

১



৮-৫-২০ ১৯

আেনায়া ল হক 
উপসিচব

২


