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ন র: ৩৭.০০.০০০০.০০০.১৯.০১৬.১৭.৪০১ 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: 

িমকিমক কমকতারকমকতার  নামনাম, , আইিডআইিড, , পদবীপদবী  ওও  বতমানবতমান
কম লকম ল

বদিলকতৃবদিলকতৃ//পদায়নকতৃপদায়নকতৃ  পদপদ  ওও  কম লকম ল

১. ড. শীল মার নাহা (৩৯১৩)
 অধ াপক (উি দিব ান)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 ইনিসট:ু চাঁদপুর সরকাির কেলজ, চাঁদপুর।

অধ াপক (উি দিব ান)
 সরকাির হরগ া কেলজ, মু ীগ ।

২. ড. মাঃ এহেতসাম উল হক (৬৯৩৮)
 অধ াপক (রসায়ন)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 ইনিসট:ু সরকাির িব.এম. কেলজ, বিরশাল।

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

৩. এ. ক.এম আব ল মা নান (৩৯০৯)
 অধ াপক (আরবী)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 ইনিসট:ু িসরাজগ  সরকাির কেলজ,
িসরাজগ ।

অধ াপক (আরবী)
 হড মাওলানা
 সরকাির মা াসা-ই-আিলয়া, ঢাকা।

৪. মাঃ িমজা র রহমান (৭৮৭৪)
 অধ াপক (বাংলা)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 ইনিসট:ু সরকাির সাহরাওয়াদী কেলজ,
িপেরাজপুর।

অধ াপক (বাংলা)
 সরকাির রােজ  কেলজ, ফিরদপুর।

৫. মাঃ মায়াে ম হােসন (৫১৪৫)
 সহেযাগী অধ াপক (ইসলােমর ইিতহাস ও
সং িৃত)
 ঠা রগঁাও সরকাির কেলজ, ঠা রগঁাও।

সহেযাগী অধ াপক (ইসলােমর ইিতহাস ও
সং িৃত)
 সরকাির কারমাইেকল কেলজ, রংপুর।

১



৬. নাজমসু সাহাদাত চৗধরুী (২৯৬০)
 সহেযাগী অধ াপক (ইসলােমর ইিতহাস ও
সং িৃত)
 হািতয়া ীপ সরকাির কেলজ, নায়াখালী।

সহেযাগী অধ াপক (ইসলােমর ইিতহাস ও
সং িৃত)
 নায়াখালী সরকাির মিহলা কেলজ,
নায়াখালী।

৭. লশান আরা বগম (৬৯৮৭)
 সহেযাগী অধ াপক (পদাথিব ান)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
 সংযু : সরকাির িব.এম. কেলজ, বিরশাল।

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

০২।   এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

২-১০-২০১৮

ফােতমা তুল জা াত
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৪৫৯২৩

ন র:
৩৭.০০.০০০০.০০০.১৯.০১৬.১৭.৪০১/১(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

২


