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১১ কািতক ১৪২৪

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
     বর না জলার সদর উপেজলার উপেজলা িশ া অিফসার জনাব মা: কিফল উি ন সরকার-এর বদিল জিনত কারেণ
দা িরক কােজর ােথ, উ  উপেজলা িশ া অিফেস কমরত জ  সহকারী উপেজলা িশ া অিফসার জনাব মাঃ
আসা ামান ক জারী লস এর িবিধ ১৬ এর অধীন এস, আর ৬৬ অনসুাের বর না জলার সদর উপেজলা
িশ া অিফসােরর আিথক ও শাসিনক মতা দান করা হেলা।

২। উপেজলা িশ া অিফসার যাগদােনর পর এ আেদশ য়ংি য়ভােব বািতল বেল গ  হেব। 

৩। এ িবষেয় যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ। 
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মাঃ বাহা ল ইসলাম
উপপিরচালক

ন র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.০১.০১৪.১৭.৬৬/১(৯) তািরখ: ১১ কািতক ১৪২৪
২৬ অে াবর ২০১৭

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইলঃ 
১) পিরচালক (িসে ম ােনজার) , আইএমিড, াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর জ )।
২) িবভাগীয় উপপিরচালক, িবভাগীয় উপপিরচালেকর কাযালয়, বিরশাল িবভাগ, বিরশাল।
৩) জলা াথিমক িশ া অিফসার /িহসাবর ণ অিফসার, বর না।
৪) িশ া অিফসার, সম য় ও ত াবধান সল, াথিমক িশ া অিধদ র,িমর র, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কাশ িনি ত
করেণর জ )।
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, সদর, বর না।
৬) উপেজলা িশ া অিফসার, সদর, বর না।
৭) জনাব মাঃ আসা ামান, সহকারী উপেজলা িশ া অিফসার, উপেজলা িশ া অিফস, সদর, বর না।
৮) িপএ  , পিরচালক ( শাসন), াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র-২, ঢাকা।
৯) অিফস কিপ।
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নািগস সােজদা লতানা
সহকারী পিরচালক
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