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১৭ আি ন ১৪২৫

াপনাপন
     ি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 কম ল বদিলকতৃ/পদায়নকতৃ পদ ও কম ল
১. িচ া রানী মাদক

 অধ াপক (বাংলা)
 সরকাির দেব  কেলজ, মািনকগ ।

অধ
 মািনকগ  সরকাির মিহলা কেলজ,
মািনকগ ।
 (৩১/১২/২০১৮ তািরখ হেত কাযকর হেব)

২. মাঃ আশরাফুল হক (৬৮১৪)
 অধ াপক ( ািণিবদ া)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।

অধ
 সরকাির বীরে  হািম র রহমান িড ী
কেলজ, খািলশপুর, িঝনাইদহ।

৩. মাহাঃ আতাউল হক খান চৗধরুী (৯২১২)
 অধ াপক (ব ব াপনা)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 সংযু : অধ ,পাংশা সরকাির কেলজ, পাংশা,
রাজবাড়ী।

অধ
 পাংশা সরকাির কেলজ, পাংশা, রাজবাড়ী।

৪. ড. মাঃ মাহববুরু রহমান (১৮২৩)
 অধ াপক ( ািণিবদ া)
িবেশষ ভার া  কমকতা
মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
ইনিসট:ু সরকাির জােহদা সিফর মিহলা কেলজ,
জামালপুর।

অধ
 নড়াইল সরকাির মিহলা কেলজ, নড়াইল।

৫. মাঃ সাহরাওয়াদী (৩০০)
 অধ
  বরহামগ  সরকাির কেলজ, মাদারীপুর।

অধ
 িঘওর সরকাির কেলজ, মািনকগ ।

৬. ড. আিতয়ার রহমান মা া
 অধ
 িঘওর সরকাির কেলজ, মািনকগ ।

অধ
 বরহামগ  সরকাির কেলজ, মাদারীপুর।

১



৭. মাঃ আ লু মা ান
 অধ াপক (দশন)
 উপাধ
 মিুদনী সরকাির কেলজ, টা াইল।

অধ
 মিুদনী সরকাির কেলজ, টা াইল।

৮. আলীম আল রাজী (২৪৩৯)
 অধ
 গজািরয়া সরকাির কেলজ, গজািরয়া, মু ীগ ।

উপাধ
 মিুদনী সরকাির কেলজ, টা াইল।

৯. মা. শিহ াহ (১০৬)
 অধ াপক (ভূেগাল)
 দয়াল সরকাির কেলজ, িকেশারগ ।

অধ
 গজািরয়া সরকাির কেলজ, মিু গ ।

১০. ড. মাঃ আবলু হােসন (১০৪২৭)
 অধ াপক (িহসাবিব ান)
 উপাধ
 সরকাির হােসন শহীদ সাহরাওয়াদী কেলজ, ঢাকা।

অধ
 সরকাির হােসন শহীদ সাহরাওয়াদী
কেলজ, ঢাকা।

১১. মা দা িসকদার (১৩৪৭)
 অধ াপক (রা িব ান)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 সংযু : সরকাির িততমুীর কেলজ, ঢাকা।

উপাধ
 সরকাির হােসন শহীদ সাহরাওয়াদী
কেলজ, ঢাকা।

১২. ড. মাঃ অলীউল আলম (১০২৬৫)
 অধ াপক (সমাজিব ান)
 িবেশষ ভার া  কমকতা, মাধ িমক ও উ  িশ া
অিধদ র, ঢাকা।

উপাধ
 রাজশাহী িনউ গভ: িড ী কেলজ, রাজশাহী।

০২।    এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

৪-১০-২০১৮

ফােতমা তুল জা াত
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৪৫৯২৩
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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, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
৪) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) অধ , ..............................................
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৬) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৭) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজগাঁও, ঢাকা।
৮) ধান িহসাবর ণ কমকতা, িশ া ম ণালয়, ৪৫ পরুােনা 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
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