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ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৭.১৯.০৪৮.১৮.৩২৭ তািরখ: 
১২ জলুাই ২০১৮

২৮ আষাঢ় ১৪২৫

াপনাপন
       িব.িস.এস. (সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতােক ২০১৫ সােলর জাতীয় বতন েলর টাকা
৩৫,,৫০০--৬৭,,০১০/-/- বতন েম িনজ িবষেয় সহকারী অধ াপক পেদ পেদা িত দান েম িন পভােব বদলী/পদায়ন
করা হেলা:

িমক কমকতার নাম, আইিড ন র, পদবী ও
বতমান কম ল

বদিল/পদায়নকতৃ পদ ও কম ল

১. িমনাজ বগম (১০৬৪৩)
ভাষক (ইিতহাস)

িবেশষ ভার া  কমকতা
মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।

সহকারী অধ াপক (ইিতহাস)
সরকাির দেব  কেলজ, মািনকগ ।

০২।    বিণত কমকতার পেদা িত একই সমেয় পেদা িত া  অ া  কমকতার ায় ১৪/০৫/২০১৩ তািরখ থেক
কাযকর হেব, তেব িতিন সহকারী অধ াপক পেদ যাগদােনর পূববতী সমেয়র কান বেকয়া আিথক িবধা পােবন না।

০৩।     বিণত কমকতা আগামী ১৭/০৭/২০১৮ তািরেখর মেধ  বতমান কম ল হেত অবমু  হেবন। অ থায় একই
তািরখ অপরাে  তাৎ িণকভােব অবমু  মেম গণ  হেবন।

রা পিতর আেদশ েম,

১২-৭-২০১৮

আব ুকায়সার খান
উপসিচব

ফান: ৯৫৪০৪৬৭

ন র:
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.১৯.০৪৮.১৮.৩২৭/১(১২)

তািরখ: ২৮ আষাঢ় ১৪২৫
১২ জলুাই 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

১



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 পরুানা প ন, ঢাকা
৯) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
১০) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক/ জলা/উপেজলা িহসার র ণ কমকতা, ...................
১১) জনাব, ................................................
১২) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

২


