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ন র: ৩৭.০০.০০০০.০০০.১৯.০১৬.১৭.৩৯৭ তািরখ: 
০২ অে াবর ২০১৮

১৭ আি ন ১৪২৫

াপনাপন
    িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতা- ক পুনরােদশ না দয়া পয  িনজ বতন ও বতন েম
নােমর পােশ বিণত পদ ও কম েল বদিল/পদায়ন করা হেলা: 

িম
ক

কমকতার নাম, আইিড, পদবী ও বতমান কম ল বদিলকতৃ/পদায়নকতৃ পদ ও কম ল

১. রােবয়া খাতনু (৩৭৮৩)
 অধ াপক (বাংলা)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 সংযু : কিব নজ ল সরকাির কেলজ, ঢাকা।

অধ াপক (বাংলা)
 সরকাির শহীদ সাহরাওয়াদী
কেলজ, ঢাকা।
 (আগামী ৩১/১২/২০১৮ তািরখ
পদিট শূ  হেব)

২. মাঃ ইি স িমঞা (৭৮১৩)
 অধ াপক (অথনীিত)
 অধ
 িচলাহািট সরকাির কেলজ, ডামার, নীলফামারী।

অধ াপক (অথনীিত)
 িদনাজপুর সরকাির কেলজ,
িদনাজপুর।

৩. মাঃ ল আমীন (৭৬৮৭)
 অধ াপক (ব ব াপনা)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 সংযু : সরকাির এডওয়াড কেলজ, পাবনা।

অধ াপক (ব ব াপনা)
 সরকাির এডওয়াড কেলজ,পাবনা।

৪. মাঃ মিন ল ইসলাম (৪৯৫৩)
 অধ াপক (রা িব ান)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 ইনিসট:ু সরকাির এডওয়াড কেলজ, পাবনা।

অধ াপক (রা িব ান)
 সরকাির এডওয়াড কেলজ, পাবনা।

৫. মাঃ আ লু আউয়াল (৭৬৯১)
 অধ াপক (িহসাবিব ান)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 ইনিসট:ু সরকাির এডওয়াড কেলজ, পাবনা।

অধ াপক (িহসাবিব ান)
 সরকাির এডওয়াড কেলজ, পাবনা।
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৬. নীল কমল পাল (৭৭৪৩)
 অধ াপক (রসায়ন)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 ইনিসট:ু সরকাির এডওয়াড কেলজ, পাবনা।

অধ াপক (রসায়ন)
 সরকাির এডওয়াড কেলজ, পাবনা।

৭. ফরেদৗসী আরা (৪৮৮৫)
 সহেযাগী অধ াপক (রসায়ন)
 সরকাির এডওয়াড কেলজ, পাবনা।

সহেযাগী অধ াপক (রসায়ন)
 সরকাির আকবর আলী কেলজ,
উ াপাড়া, িসরাজগ ।

৮. ড. মাকাে র রহমান (৩১৫০)
 অধ াপক (রা িব ান)
 চৗমহুনী সরকাির এস.এ. কেলজ, নায়াখালী।

অধ াপক (রা িব ান)
 িম া িভে ািরয়া সরকাির কেলজ,

িম া।
৯. খান মাঃ গাউস মাসাি ক (৬৮২৯)

 অধ াপক (রা িব ান)
 িবেশষ ভার া  কমকতা,
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 ইনিসট:ুসরকাির িব.এম.কেলজ, বিরশাল।

অধ াপক (রা িব ান)
 সরকাির িব.এম.কেলজ, বিরশাল।

১০. মাঃ আসা ামান (৩৩৯৭)
 অধ াপক (অথনীিত)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 ইনিসট:ু সরকাির িব.এম.কেলজ,বিরশাল।

অধ াপক (অথনীিত)
 সরকাির িব.এম. কেলজ, বিরশাল।

১১. নারায়ণ চ  মহলদার (৬৩৯০)
 অধ াপক (রসায়ন)
 পটয়ুাখালী সরকাির কেলজ, পটয়ুাখালী।

অধ াপক (রসায়ন)
 সরকাির িব.এল. কেলজ, খুলনা।

১২. মাঃ নািজর আহমদ (৩৮৫)
 অধ াপক (মেনািব ান)
 চ াম সরকাির কেলজ, চ াম।

অধ াপক (মেনািব ান)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র,
ঢাকা।
 সংযু : নরিসংদী সরকাির কেলজ,
নরিসংদী।

১৩. িনশরাত বগম (৭৫৬০)
 অধ াপক ( ািণিবদ া)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 ইনিসট:ু দয়াল সরকাির কেলজ, িকেশারগ ।

অধ াপক ( ািণিবদ া)
 দয়াল সরকাির কেলজ,
িকেশারগ ।

১৪. আফসানা আসািফয়া (১৯৭৩)
 অধ াপক (ইংেরিজ)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।

অধ াপক (ইংেরিজ)
 আন  মাহন কেলজ, ময়মনিসংহ।

১৫. মাঃ িজ রু রহমান (৫১৫৭)
 অধ াপক (ইসলােমর ইিতহাস ও সং িৃত)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 ইনিসট:ু সরকাির কারমাইেকল কেলজ, রংপুর।

অধ াপক (ইসলােমর ইিতহাস ও
সং িৃত)
 সরকাির কারমাইেকল কেলজ,
রংপুর।
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১৬. মাঃ আব র রহমান (৫৬২৯)
 অধ াপক (মেনািব ান)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 ইনিসট:ু সরকাির আিজজুল হক কেলজ, ব ড়া।

অধ াপক (মেনািব ান)
 সরকাির আিজজুল হক কেলজ,
ব ড়া।

১৭. মাঃ িজয়াউর রহমান (৫৬৩১)
 সহেযাগী অধ াপক (মেনািব ান)
 সরকাির এম.িস. কেলজ, িসেলট।

সহেযাগী অধ াপক (মেনািব ান)
 সরকাির আিজজুল হক কেলজ,
ব ড়া।

০২।   এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

২-১০-২০১৮

ফােতমা তুল জা াত
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৪৫৯২৩

ন র:
৩৭.০০.০০০০.০০০.১৯.০১৬.১৭.৩৯৭/১(১২)

তািরখ: ১৭ আি ন ১৪২৫
০২ অে াবর ২০১৮

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব 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) 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 , ........................................
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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