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ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৭.১৯.০০৯.১৭.৩৪৩ তািরখ: 
০৫ নেভ র ২০১৯

২০ কািতক ১৪২৬

াপনাপন
    িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতাগণেক নরােদশ 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 বদিল ত/পদায়ন ত পদ ও কম ল
১. জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম (১৭১৩৫১০৯০৩৬)

 ভাষক (ইংেরিজ)
 ভা ািরয়া সরকাির কেলজ, িপেরাজ র।

ভাষক (ইংেরিজ)
 িপেরাজ র সরকাির মিহলা কেলজ, িপেরাজ র।

২. জনাব মাহা দ আির ল ইসলাম (১৭১৩৫১০১০৩২)
 ভাষক (অথনীিত)
 সরকাির সা রাওয়ািদ কেলজ, িপেরাজ র।

ভাষক (অথনীিত)
 িপেরাজ র সরকাির মিহলা কেলজ, িপেরাজ র।

৩. জনাব জাহা ীর আলম (১৭১৩৫১৩৩০১১)
 ভাষক (বাংলা)
 িচলাহাটী সরকাির কেলজ, নীলফামারী।

ভাষক (বাংলা)
 কারমাইেকল কেলজ, রং র।

৪. জনাব িশিরন আ ার (১৭১৩৫১৪২০৩৪)
ভাষক (রা িব ান)

 মৗলভীবাজার সরকাির কেলজ, মৗলভীবাজার।

ভাষক (রা িব ান)
 িম ি সা সরকাির মিহলা কেলজ, ময়মনিসংহ।

০২।     বিণত কমকতাগণ আগামী ১৩/১১/২০১৯ তািরেখর মে  বতমান কম ল হেত অব  হেবন। অ থায় একই তািরখ
অপরাে  তাৎ িনকভােব অব  মেম গ  হেবন।

রা পিতর আেদশ েম,

৫-১১-২০ ১৯

মাঃ ফরহাদ হােসন
উপসিচব

ফান: ৯৫৪০৪৬৭
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০৫ নেভ র ২০১৯

১



অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইলঃ 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব এর দ র, মি পিরষদ িবভাগ 
২) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৩) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) অ , ....................................................
৫) উপম ীর একা  সিচব, উপম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৬) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৭) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজ াও, ঢাকা
৮) ধান িহসাবর ণ কমকতা, িশ া ম ণালয়, ৪৫ রানা প ন, ঢাকা
৯) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
১০) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক/ জলা/উপেজলা িহসার র ণ কমকতা, .............
১১) জনাব, ....................................................
১২) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
১৩) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
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