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ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৭.১৯.০০৮.১৭.১৬০ তািরখ: 
১৮ জনু ২০১৯

৪ আষাঢ় ১৪২৬

াপনাপন
      িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতােক 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.  জনাব মাঃ শাহাদাত হােসন (১৮৪৩১)

  সহকারী অধ াপক (রসায়ন)
  িবেশষ ভার া  কমকতা
  মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
  ইনিসট:ু চাটিখল সরকাির কেলজ, নায়াখালী।

 সহকারী অধ াপক (রসায়ন)
  চাটিখল সরকাির কেলজ, নায়াখালী।

২.  জনাব মাঃ নািজম উি ন (১৬১৩৫১৩৪০৫৩)
  ভাষক (ব ব াপনা)
  সানাগাজী সরকাির কেলজ, ফনী।

 ভাষক (ব ব াপনা)
  চাঁদপুর সরকাির কেলজ, চাঁদপুর।

৩.  জনাব বা  ুিময়া (১৬১৩৪১৩৪০৪৪)
  ভাষক (ব ব াপনা)
  চাঁদপুর সরকাির কেলজ, চাঁদপুর।

 ভাষক (ব ব াপনা)
  চৗ াম সরকাির কেলজ, িম া।

৪. জনাব এ এস আল মাহাইিমন (১৭১৩৫১০৯০৬৪)
  ভাষক (ইংেরিজ)
  পর রাম সরকাির কেলজ, ফনী।

ভাষক (ইংেরিজ)
  িততমুীর সরকাির কেলজ, ঢাকা।

৫.  জনাব ফািজলাতনু নাহার (১৭১৩৫১০৯০২২)
  ভাষক (ইংেরিজ)
  হিবগ  সরকাির মিহলা কেলজ, হিবগ ।

 ভাষক (ইংেরিজ)
  ীম ল সরকাির কেলজ, মৗলভীবাজার।

০২।     বিণত কমকতা আগামী ২৩/০৬/২০১৯ তািরেখর মেধ  বতমান কম ল হেত অবমু  হেবন। অ থায়
একই তািরখ অপরাে  তাৎ িনকভােব অবমু  মেম গণ  হেবন।

রা পিতর আেদশ েম,

১৮-৬-২০১৯

১



ড. ীকা  মার চ
উপসিচব (অিতির  দািয় )

ফান: ৯৫৪০৪৬৭

ন র:
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.১৯.০০৮.১৭.১৬০/১(১৩)

তািরখ: ৪ আষাঢ় ১৪২৬
১৮ জনু ২০১৯

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হইলঃ 
১) মি পিরষদ সিচব, 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) উপম ীর একা  সিচব, উপম ীর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৬) অধ , .......................................................
৭) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৮) উপপিরচালক , বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজগাঁও, ঢাকা।
৯) ধান িহসাবর ণ কমকতা ।, িশ া ম ণালয়, ৪৫ পরুােনা প ন, ঢাকা
১০) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
১১) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক/ জলা/উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, .......................
১২) জনাব, ......................................................
১৩) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

২


