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৭ াবণ ১৪২৬

া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. জনাব মা. মা র রহমান (৩৯২৯)

 অধ াপক (রা িব ান)
 উপাধ
 চাঁদপুর সরকাির মিহলা কেলজ, চাঁদপুর।

অধ
 চাঁদপুর সরকাির মিহলা কেলজ, চাঁদপুর।

২. জনাব আবলু খােয়র খান (৩৯৪৯)
 অধ াপক (রা িব ান)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 সংযু : চৗমহুনী সরকাির এস.এ. কেলজ, 
নায়াখালী।

উপাধ
 চাঁদপুর সরকাির মিহলা কেলজ, চাঁদপুর।

৩. জনাব সরদার আকবর আলী (৬৯৭৮)
 অধ াপক (ইিতহাস)
িবেশষ ভার া  কমকতা
মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 ইনিসট:ু সরকাির িব.এম. কেলজ, বিরশাল।

অধ াপক (ইিতহাস)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 সংযু : অধ , আ রু রব সরিনয়াবাত িড ী 
কেলজ, বিরশাল।

৪. জনাব আখতা ামান (৭২৩৫)
 সহেযাগী অধ াপক (দশন)
 সরকাির িব.এম. কেলজ, বিরশাল।

সহেযাগী অধ াপক (দশন)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 সংযু : উপাধ , আ রু রব সরিনয়াবাত িড ী 
কেলজ, বিরশাল।

৫. ড. ছদ ীন আহমদ (৭৬৪০)
 অধ াপক (ব ব াপনা)
 সরকাির আেশক মাহমদু কেলজ, জামালপুর।

অধ
 শখ মিুজব সরকাির কেলজ, সিখপুর, টা াইল।

৬. ড. মাঃ আব ল বােতন (২৪০৩)
 অধ াপক (রা িব ান)
 অধ
 ন েকানা সরকাির মিহলা কেলজ, ন েকানা।

অধ
 এ.এইচ. জড. সরকাির িড ী কেলজ, 
জামালপুর।

১



৭. জনাব মা. িসরাজুল ইসলাম (২১৭৬)
 উপাধ
 ন েকানা সরকাির কেলজ, ন েকানা।

অধ
 ন েকানা সরকাির মিহলা কেলজ, ন েকানা।

৮. জনাব মা. আব ল মিতন ভূঞা (২১৯৯)
 অধ াপক (গিণত)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 সংযু : গফরগঁাও সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ।

উপাধ
 ন েকানা সরকাির কেলজ, ন েকানা।

৯. জনাব িব.এম. আব ল হা ান (২৫৭১)
 অধ াপক (িহসাবিব ান)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 ইনিসট:ু ভাওয়াল বদের আলম সরকাির কেলজ, 
গাজীপুর।

উপাধ
 িসরাজগ  সরকাির কেলজ, িসরাজগ ।

১০. সয়দ আলী আজম (৭২৭৪)
 অধ াপক (রা িব ান)
 উপাধ
 ঝালকািঠ সরকাির মিহলা কেলজ, ঝালকািঠ।

অধ
 সরকাির সাহরাওয়াদী কেলজ, িপেরাজপুর।

১১. ড. গালাম িকবিরয়া
 অধ
 সরকাির সাহরাওয়াদী কেলজ, িপেরাজপুর।

উপাধ
 সরকাির িব.এম. কেলজ, বিরশাল।
 (২০ জুলাই, ২০১৯ তািরখ হেত কাযকর হেব)

১২. জনাব কৃ  চ  দ  (৩০৭২)
 উপাধ
  সাতকািনয়া সরকাির কেলজ, চ াম।

অধ
 সাতকািনয়া সরকাির কেলজ, চ াম।

০২।        উি িখত কমকতাগণ আগামী ৩০/০৬/২০১৯ তািরেখর মেধ  বদিলকতৃ কম ল হেত অবমু  হেবন।
অ থায় একই তািরখ অপরাে  তাৎ িণকভােব অবমু  বেল গণ  হেবন।

রা পিতর আেদশ েম,

২২-৭-২০১৯

ড. ীকা  মার চ
উপসিচব

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
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৪) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) অধ , .............................................
৬) মাননীয় উপম ীর একা  সিচব, উপম ীর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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

৩


