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অিবলে  
সীিমত

ন র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.১৯.০৪১.১৭.৪৭ তািরখ: 
২৮ আগ , ২০১৭

১৩ ভা , ১৪২৪

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
পনুরােদশ না দয়া পয  িনে বিণত সহকারী উপেজলা িশ া কমকতাগণেক তাঁেদর নােমর পাে  বিণত কম েল বদিল করা হেলা:

িমক কমকতার নাম ও পদবী বতমান কম ল বদিলকৃত কম ল

১.
জনাব আিবদা লতানা

সহকারী উপেজলা িশ া অিফসার

উপেজলা িশ া অিফস

বািজতপরু, িকেশারগ

উপেজলা িশ া অিফস

সদর, িসরাজগ ।

২.
জনাব মাসা: খািদজা বগম

সহকারী উপেজলা িশ া অিফসার

উপেজলা িশ া অিফস

সদর, িসরাজগ

উপেজলা িশ া অিফস

বাবুগ , বিরশাল

৩.
জনাব কনক রানী গণপিত

সহকারী উপেজলা িশ া অিফসার

উপেজলা িশ া অিফস

মঠবািড়য়া, িপেরাজপরু

উপেজলা িশ া অিফস

বিটয়াঘাটা, খলুনা

৪.
জনাব মা: ওয়ািহ ামান

সহকারী উপেজলা িশ া অিফসার

উপেজলা িশ া অিফস

ামনগর, সাত ীরা

উপেজলা িশ া অিফস

মহ দপরু, মা রা

৫.
জনাব মাঃ আফজাল হােসন

সহকারী উপেজলা িশ া অিফসার

উপেজলা িশ া অিফস

রাজারহাট, িড় াম

উপেজলা িশ া অিফস

বদরগ , রংপরু

৬.
জনাব তামা া আলম

সহকারী উপেজলা িশ া অিফসার

উপেজলা িশ া অিফস

জানগর, পাবনা

উপেজলা িশ া অিফস

চাটেমাহর, পাবনা

 

২।  আেবদন েম জারীকৃত এ আেদশ অিবলে  কাযকর করা হেব।

            ৩। বিণত কমকতাগণ বদিলর জ  আেবদন করায় বদিলজিনত মণ ভাতা াপ  হেবন না।

            ৪ ।  এ িবষেয় যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন রেয়েছ ।  

২০১৭-০৮-২৮

মাঃ বাহা ল ইসলাম
উপপিরচালক

ফান: ০২-৫৫০৭৪৯৭৯
ইেমইল: dddpeadm@gmail.com

ন র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.১৯.০৪১.১৭.৪৭/১(১১) তািরখ: ১৩ ভা , ১৪২৪
২৮ আগ , ২০১৭

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ
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করা হইল: 
১) সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা [দঃৃ আঃ িসিনয়র
সহকাির সিচব, শাসন-১]।
২) িসে ম ম ােনজার, আই.এম.িড, াথিমক িশ া অিধদ র, িমরপরু, ঢাকা ( াপনিট
ওেয়বসাইট-এ কােশর জ )।
৩) উপপিরচালক, সরকাির মু ণালয়, তজগাঁও, ঢাকা ( াপনিট পরবতী গেজেট কােশর
জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৪) উপপিরচালক, াথিমক িশ া, .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ...
৫) জলা াথিমক িশ া অিফসার, .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ...
৬) িশ া অিফসার, ত াবধান ও সম য় সল, াথিমক িশ া অিধদ র [ াপনিট
ওেয়বসাইট-এ কাশ িনি তকরেণর জ )।
৭) জলা/উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার, .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ...
৮) উপেজলা/থানা িশ া অিফসার, .... .... ... .... .... .. .... .... ... .... .... ... .... .... ...
৯) পিরচালক ( শাসন) মেহাদেয়র ব ি গত সহকারী (পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ ), াথিমক িশ া অিধদ র। 
১০) জনাব .... .... ... .... .... ... .... .... ... . .... .... ..., উপেজলা িশ া অিফসার, ....
.... ... .... .... ...
১১) সংর ণ নিথ/গাড ফাইল। 

২০১৭-০৮-২৮

নািগস সােজদা লতানা
সহকারী পিরচালক
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