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াপন
িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতাগণ- ক পুনরােদশ না দয়া পয িনজ বতন ও
বতন েম নােমর পােশ বিণত পদ ও কম েল বদিল/পদায়ন করা হেলা:
িমক কমকতার নাম, আইিড, পদবী ও বতমান বদিলকৃত /পদায়নকৃত পদ ও কম ল
কম ল
১.
গালাম মা ফা (৭৯৫২)
অধ
অধ াপক (ইিতহাস)
সরকাির হাজী মাহা দ মহিসন কেলজ, খুলনা।
অধ
(আগামী ৩১/১২/২০১৮ তািরখ হেত কাযকর হেব)
তালা সরকাির কেলজ, সাত ীরা।
২.
মিতয়ুর রহমান (৩৩৩৯)
অধ
অধ াপক (দশন)
গাছবাড়ীয়া সরকাির কেলজ, চ াম।
উপাধ
(আগামী ০১/০১/২০১৯ তািরখ হেত কাযকর হেব)
গাছবাড়ীয়া সরকাির কেলজ, চ াম।
৩.
মাঃ নাজমুল দা (৭৮১৭)
উপাধ
অধ াপক (ইংেরিজ)
মকবুলার রহমান সরকাির কেলজ, প গড়।
নীলফামারী সরকাির কেলজ, নীলফামারী।
৪.
ড. আবু জাফর খান (৩৯১৪)
উপাধ
অধ াপক (গিণত)
িম া িভে ািরয়া সরকাির কেলজ, িম া।
িবেশষ ভার া কমকতা
মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র, ঢাকা।
সংযু : িম া িভে ািরয়া সরকাির কেলজ,
িম া।
০২।

এ আেদশ অিবলে কাযকর হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

৮-১১-২০১৮

১

ফােতমা তুল জা াত
উপসিচব
ফান: ৯৫৪৫৯২৩

ন র:
তািরখ: ২৪ কািতক ১৪২৫
০৮ নেভ র ২০১৮
৩৭.০০.০০০০.০৯০.১৯.০০৪.১৮.৪৮২/১(১২)
অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ
রণ করা হইল:
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব এর দ র, মি পিরষদ িবভাগ
২) সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৩) মহাপিরচালক (অিতির দািয় ), মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
৪) ম ীর একা সিচব (অিতির দািয় ), ম ীর দ র, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
৫) অধ , ...........................................
৬) সিচব এর একা সিচব (অিতির দািয় ), সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
৭) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজগঁাও, ঢাকা।
৮) ধান িহসাবর ণ কমকতা, িশ া ম ণালয়, ৪৫ পুরােনা প ন, ঢাকা।
৯) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
১০) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক/ জলা/উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, ..................
১১) জনাব, ..........................................
১২) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ

২

