
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া ম ণালয় 

মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ 
সরকাির কেলজ-১ অিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

www.shed.gov.bd

ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৭.১৯.০৫৮.১৮.২৪৭ তািরখ: 
০৩ সে র ২০১৯
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াপনাপন
    িব.িস.এস. (সাধারণ িশ া) ক াডােরর িনে  বিণত কমকতাগেণর নােমর পােশ বিণত াপন সংেশাধন করা
হেলা: 

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

সংেশািধত বতমান কম ল, পদবী ও নাম 

  ১.১.
  

মাঃ আকবর আলী (২৭০৯৬)
ভাষক (উি দিবদ া)

গেবষণা কমকতা ( সিসপ)
এইচআরএম ইউিনট
মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, 
ঢাকা ( ষেণ)।

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর 
০৭/১১/২০১৮ তািরেখর 
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.০৭.০০৩.২০১৫(অংশ)-৫৬৬ সংখ ক 

াপেন বিণত কমকতার কম ল “ মাঃ আকবর আলী 
(২৭০৯৬), ভাষক (উি দিবদ া), এইচআরএম ইউিনট, 
ঢাকা” এর েল “ মাঃ আকবর আলী (২৭০৯৬), ভাষক 
(উি দিবদ া), গেবষনা কমকতা ( সিসপ), এইচআরএম 
ইউিনট, মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা ( ষেণ)” 
পড়েত হেব। 

  ২.২.
  

মাঃ আ রু রিহম (২৫৭৭৮)
ভাষক (ইিতহাস)

রাজশাহী কেলজ, রাজশাহী।

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর 
০৭/১১/২০১৮ তািরেখর 
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.০৭.০০৩.২০১৫(অংশ)-৫৬৬ সংখ ক 

াপেন বিণত কমকতার নাম ও কম ল “মাঃ আ রু রিহম 
(২৫৭৭৮), ভাষক (ইিতহাস), রাজশাহী কলজ, রাজশাহী” 
এর েল “ মাঃ আ রু রিহম, ভাষক (ইিতহাস), রাজশাহী 
কেলজ, রাজশাহী” পড়েত হেব। 

  ৩.৩.
  

সািনয়া লতানা (২৪৬৮৫)
ভাষক (রা িব ান)

রাজশাহী সরকাির মিহলা কেলজ, 
রাজশাহী।

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর 
০৭/১১/২০১৮ তািরেখর 
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.০৭.০০৩.২০১৫(অংশ)-৫৬৬ সংখ ক 

াপেন বিণত কমকতার নাম ও কম ল “সািনয়া লতানা 
(২৪৬৮৫), ভাষক (রা িব ান), রাজশাহী মিহলা কেলজ, 
রাজশাহী” এর েল “ সািনয়া লতানা (২৪৬৮৫), ভাষক 
(রা িব ান), রাজশাহী সরকাির মিহলা কেলজ, রাজশাহী” 
পড়েত হেব। 
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  ৪.৪.
  

মাঃ সিলম হােসন (২৫৩৯১)
ভাষক (বাংলা)

রাজশাহী সরকাির মিহলা কেলজ, 
রাজশাহী।

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর 
০৭/১১/২০১৮ তািরেখর 
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.০৭.০০৩.২০১৫(অংশ)-৫৬৬ সংখ ক 

াপেন বিণত কমকতার নাম ও কম ল “ মাঃ সিলম হাসন 
(২৫৩৯১), ভাষক (বাংলা), রাজশাহী মিহলা কেলজ, 
রাজশাহী” এর েল “ মাঃ সিলম হােসন (২৫৩৯১), ভাষক 
(বাংলা), রাজশাহী সরকাির মিহলা কেলজ, রাজশাহী” পড়েত 
হেব। 

  ৫.৫.
  

মাঃ এহসা ল হক (২৫৬৭৫)
ভাষক (অথনীিত)

নড়াইল সরকাির িভে ািরয়া কেলজ, 
নড়াইল।

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর 
০৭/১১/২০১৮ তািরেখর 
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.০৭.০০৩.২০১৫(অংশ)-৫৬৬ সংখ ক 

াপেন বিণত কমকতার নাম ও কম ল “মাঃ এহসা ল হক 
(২৫৬৭৫), ভাষক (অথনীিত), নড়াইল সরকাির িভে ািরয়া 
কেলজ, নড়াইল” এর েল “ মাঃ এহসা ল হক (২৫৬৭৫), 

ভাষক (অথনীিত), নড়াইল সরকাির িভে ািরয়া কেলজ, 
নড়াইল” পড়েত হেব। 

  ৬.৬.
  

মাঃ মাতাহার হােসন (২৫৫৭১)
ভাষক (ইংেরিজ)

ফনী সরকাির কেলজ, ফনী।

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর 
০৭/১১/২০১৮ তািরেখর 
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.০৭.০০৩.২০১৫(অংশ)-৫৬৬ সংখ ক 

াপেন বিণত কমকতার নাম “ মাঃ মাতাহার হাসন” এর 
েল “ মাঃ মাতাহার হােসন” পড়েত হেব। 

  ৭.৭.
  

রজাউল কিরম (২৫৬১২)
ভাষক (অথনীিত)

িব এম কেলজ, বিরশাল।

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর 
০৭/১১/২০১৮ তািরেখর 
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.০৭.০০৩.২০১৫(অংশ)-৫৬৬ সংখ ক 

াপেন বিণত কমকতার নাম “ মাঃ রজাউল কিরম” এর 
েল “ রজাউল কিরম” পড়েত হেব। 

  ৮.৮.
  

ফাহিমদা ফােয়জা (২৫৪৪৩)
ভাষক (বাংলা)

কিব নজ ল সরকাির কেলজ, ঢাকা।

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর 
০৭/১১/২০১৮ তািরেখর 
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.০৭.০০৩.২০১৫(অংশ)-৫৬৬ সংখ ক 

াপেন বিণত কমকতার নাম “ফাহিমদা ফায়জা” এর েল 
“ফাহিমদা ফােয়জা” পড়েত হেব। 

  ৯.৯.
  

হাসেন শাহনাজ পারভীন (২৪৪০৪)
ভাষক (দশন)

ভাসানেটক সরকাির কেলজ, ঢাকা।

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর 
০৭/১১/২০১৮ তািরেখর 
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.০৭.০০৩.২০১৫(অংশ)-৫৬৬ সংখ ক 

াপেন বিণত কমকতার নাম ও কম ল “হাসন শাহনাজ 
পারভীন” এর েল “ হাসেন শাহনাজ পারভীন” পড়েত হেব। 

  ১০.১০.
  

মাঃ মেহদী হাসান (২৫৪২৬)
ভাষক (বাংলা)

এম এম কেলজ, যেশার।

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর 
০৭/১১/২০১৮ তািরেখর 
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.০৭.০০৩.২০১৫(অংশ)-৫৬৬ সংখ ক 

াপেন বিণত কমকতার নাম ও কম ল “ মাঃ মহদী হাসান 
(২৫৪২৬), ভাষক (বাংলা), এম এম কেলজ, যশার” এর েল 
“ মাঃ মেহদী হাসান (২৫৪২৬), ভাষক (বাংলা), এম এম 
কেলজ, যেশার” পড়েত হেব। 
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  ১১.১১.
  

িব. এম. রােশদ আহেমদ (২৫৮২৮)
ভাষক (ইসলােমর ইিতহাস ও 

সং িৃত)
রাজবাড়ী কেলজ, রাজবাড়ী।

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর 
০৭/১১/২০১৮ তািরেখর 
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.০৭.০০৩.২০১৫(অংশ)-৫৬৬ সংখ ক 

াপেন বিণত কমকতার নাম “িব. এম. রােশদ আহমদ 
(২৫৮২৮)” এর েল “িব. এম. রােশদ আহেমদ” পড়েত 
হেব। 

  ১২.১২.
  

এস. এম. রাজীব হােসন (২৫৪০৮)
ভাষক (বাংলা)

নড়াইল সরকাির মিহলা কেলজ, 
নড়াইল।

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর 
০৭/১১/২০১৮ তািরেখর 
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.০৭.০০৩.২০১৫(অংশ)-৫৬৬ সংখ ক 

াপেন বিণত কমকতার নাম “এস. এম. রািজব হােসন 
(২৫৪০৮)” এর েল “এস. এম. রাজীব হােসন (২৫৪০৮)” 
পড়েত হেব। 

  ১৩.১৩.
  

তাহফাতেু ছা (২৭১৪৯)
ভাষক (উি দিবদ া)

রাজবাড়ী কেলজ, রাজবাড়ী।

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর 
০৭/১১/২০১৮ তািরেখর 
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.০৭.০০৩.২০১৫(অংশ)-৫৬৬ সংখ ক 

াপেন বিণত কমকতার নাম “তাহফাতু ছা (২৭১৪৯)” এর 
েল “ তাহফাতেু ছা (২৭১৪৯)” পড়েত হেব। 

  ১৪.১৪.
  

িচতা রানী ম ডল (২৫৫৮৮)
ভাষক (অথনীিত)

যেশার িসিট কেলজ, যেশার।

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর 
০৭/১১/২০১৮ তািরেখর 
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.০৭.০০৩.২০১৫(অংশ)-৫৬৬ সংখ ক 

াপেন বিণত কমকতার নাম “ চীতা রানী ম ডল 
(২৫৫৮৮)” এর েল “ িচতা রানী ম ডল (২৫৫৮৮)” পড়েত 
হেব। 

  ১৫.১৫.
  

মাঃ শািফউল আলম (২৫৪১৮)
ভাষক (বাংলা)

মিুজবরু রহমান সরকাির মিহলা 
কেলজ, ব ড়া।

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর 
০৭/১১/২০১৮ তািরেখর 
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.০৭.০০৩.২০১৫(অংশ)-৫৬৬ সংখ ক 

াপেন বিণত কমকতার নাম “ মাঃ শিফউল আলম 
(২৫৪১৮)” এর েল “ মাঃ শািফউল আলম (২৫৪১৮)” 
পড়েত হেব। 

  ১৬.১৬.
  

মাঃ শাহী ল ইসলাম (২৫৬২৪)
ভাষক (অথনীিত)

আিজজুল হক সরকাির কেলজ, ব ড়া

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর 
০৭/১১/২০১৮ তািরেখর 
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.০৭.০০৩.২০১৫(অংশ)-৫৬৬ সংখ ক 

াপেন বিণত কমকতার নাম “শাহী ল ইসলাম (২৫৬২৪)” 
এর েল “ মাঃ শাহী ল ইসলাম (২৫৬২৪)” পড়েত হেব। 

  ১৭.১৭.
  

অিনেমষ দবনাথ (২৫৬৮০)
ভাষক (অথনীিত)

আিজজুল হক সরকাির কেলজ, 
ব ড়া।

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর 
০৭/১১/২০১৮ তািরেখর 
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.০৭.০০৩.২০১৫(অংশ)-৫৬৬ সংখ ক 

াপেন বিণত কমকতার নাম “অিনমষ দবনাথ (২৫৬৮০)” 
এর েল “অিনেমষ দবনাথ (২৫৬৮০)” পড়েত হেব। 

  ১৮.১৮.
  

মাঃ আবলু হাসানাত (২৫৭৩১)
ভাষক (দশন)

িব এম কেলজ, বিরশাল।

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর 
০৭/১১/২০১৮ তািরেখর 
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.০৭.০০৩.২০১৫(অংশ)-৫৬৬ সংখ ক 

াপেন বিণত কমকতার নাম “ মাঃ আবলু হাসনাত 
(২৫৭৩১)” এর েল “ মাঃ আবলু হাসানাত (২৫৭৩১)” 
পড়েত হেব। 

৩



  ১৯.১৯.
  

এস এম মহ ত মিন ল ইসলাম 
আজাদ (১৩৭৮৬)

ভাষক (আরিব ও ইসলািম িশ া)
সরকাির সা’দত কেলজ, টা াইল।

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর 
০৭/১১/২০১৮ তািরেখর 
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.০৭.০০৩.২০১৫(অংশ)-৫৬৬ সংখ ক 

াপেন বিণত কমকতার িবষয় “এস এম মহ ত মিন ল 
ইসলাম আজাদ (১৩৭৮৬), ভাষক (ইসলামী িশ া), সা’দত 
কেলজ, টা াইল” এর েল “এস এম মহ ত মিন ল ইসলাম 
আজাদ (১৩৭৮৬), ভাষক (আরিব ও ইসলািম িশ া), 
সরকাির সা’দত কেলজ, টা াইল” পড়েত হেব। 

  ২০.২০.
  

কাজী মাহা দ আল নরূ 
ভাষক (রা িব ান)

সরকাির িততমুীর কেলজ, ঢাকা।

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর 
০৭/১১/২০১৮ তািরেখর 
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.০৭.০০৩.২০১৫(অংশ)-৫৬৬ সংখ ক 

াপেন বিণত কমকতার নাম “কাজী মাহা দ আর নরূ” এর 
েল “কাজী মাহা দ আল নরূ” পড়েত হেব। 

২১.২১.
  

তামা া আহেমদ িনপা (২৫৬৩০)
ভাষক (অথনীিত)

কিব নজ ল সরকাির কেলজ, ঢাকা।

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর 
০৭/১১/২০১৮ তািরেখর 
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.০৭.০০৩.২০১৫(অংশ)-৫৬৬ সংখ ক 

াপেন বিণত কমকতার নাম “তামা া আহমদ িনপা 
(২৫৬৩০)” এর েল “তামা া আহেমদ িনপা (২৫৬৩০)” 
পড়েত হেব। 

০২।     এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

৩-৯-২০১৯

মাঃ ফরহাদ হােসন
উপসিচব

ফান: ৯৫৪০৪৬৭

ন র:
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.১৯.০৫৮.১৮.২৪৭/১(১১)

তািরখ: ১৯ ভা  ১৪২৬
০৩ সে র ২০১৯

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হইলঃ 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) অধ , ................................................
৪) উপম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৬) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজগাঁও, ঢাকা
৭) ধান িহসাবর ণ কমকতা, িশ া ম ণালয়, ৪৫ পরুানা প ন, ঢাকা।িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৮) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

৪



৯) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক/ জলা/উপেজলা িহসার র ণ কমকতা, .........................
১০) জনাব, ...................................................
১১) অিতির  সিচব (কেলজ) মেহাদেয়র ব ি গত কমকতা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

৫


