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অিবলে� 
সীিমত

ন�র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.০১.০০৩.২১.২১ তািরখ: 
২৫ জলুাই ২০২১

১০ �াবণ ১৪২৮

অিফস আেদশ
          

          �াথিমক িশ�া অিধদ�রাধীন রা�ামা� �জলার নািনয়ারচর উপেজলা িশ�া অিফস এর সহকারী উপেজলা িশ�া অিফসার ও
উপেজলা িশ�া অিফসার (ভার�া�) এর বদিল জিনত কারেণ উ� উপেজলা িশ�া অিফেসর �জ�� সহকারী উপেজলা িশ�া অিফসার
জনাব অংহলা� মারমা-�ক দা�িরক কােজর �ােথ� ��জারী �লস এর িবিধ ১৬ এর অধীন এস. আর ৬৬ অনসুাের রা�ামা� �জলার
নািনয়ারচর উপেজলা িশ�া অিফসােরর �শাসিনক ও আিথ�ক �মতা �দান করা হেলা।

২।         চ��াম �জলার ডবলমিুরং থানা িশ�া অিফসােরর বদিল জিনত কারেণ উ� থানা িশ�া অিফেসর �জ�� সহকারী থানা িশ�া
অিফসার জনাব শিম��া রানী মজমুদার-�ক দা�িরক কােজর �ােথ� ��জারী �লস এর িবিধ ১৬ এর অধীন এস. আর ৬৬ অনসুাের
চ��াম �জলার ডবলমিুরং থানা িশ�া অিফসােরর �শাসিনক ও আিথ�ক �মতা �দান করা হেলা।

৩।         ল�ীপুর �জলার রামগ� উপেজলা িশ�া অিফসােরর বদিল জিনত কারেণ উ� উপেজলা িশ�া অিফেসর �জ�� সহকারী
উপেজলা িশ�া অিফসার জনাব �মাহা�দ আবদলু �মাহাইেমন-�ক দা�িরক কােজর �ােথ� ��জারী �লস এর িবিধ ১৬ এর অধীন এস.
আর ৬৬ অনসুাের ল�ীপুর �জলার রামগ� উপেজলা িশ�া অিফসােরর �শাসিনক ও আিথ�ক �মতা �দান করা হেলা।

৪।       উপেজলা িশ�া অিফসার �যাগদােনর পর এ আেদশ �য়ংি�য়ভােব বািতল বেল গণ� হেব। 

৫।      এ িবষেয় যথাযথ কতৃ� পে�র অনেুমাদন রেয়েছ। 

২৫-৭-২০২১

�মাঃ আ�ুল আলীম
সহকারী পিরচালক (�শাসন-১)

�ফান: ০২-৫৫০৭৪৯৫৮

ন�র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.০১.০০৩.২১.২১/১(১০) তািরখ: ১০ �াবণ ১৪২৮
২৫ জলুাই ২০২১

অনিুলিপঃ সদয় অবগিত/কায�ােথ� (�জ��তার �মানসুাের নেহ): 
 ১) পিরচালক (আই.এম.িড), �াথিমক িশ�া অিধদ�র, িমরপুর, ঢাকা (আেদশ� ওেয়বসাইেট �কােশর অনেুরাধসহ)।

 ২) িবভাগীয় উপপিরচালক, �াথিমক িশ�া, .............................................।
 ৩) �জলা �াথিমক িশ�া অিফসার, ..................................।

 ৪) উপেজলা িশ�া অিফসার, .......................................................।
 ৫) উপেজলা িহসাব র�ণ কম�কত� া, .......................................................।
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৬) জনাব....................................................., সহকারী উপেজলা িশ�া অিফসার, ......................................।
৭) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ব�ি�গত সহকাির, �াথিমক িশ�া অিধদ�র, িমরপুর-২, ঢাকা।
৮) অিতির� মহাপিরচালক মেহাদেয়র ব�ি�গত সহকাির, �াথিমক িশ�া অিধদ�র, িমরপুর-২, ঢাকা।
৯) পিরচালক (�শাসন) মেহাদেয়র ব�ি�গত সহকাির, �াথিমক িশ�া অিধদ�র, িমরপুর-২, ঢাকা।
১০) সংর�ণ নিথ।

২৫-৭-২০২১

�মাঃ আ�ুল আলীম
সহকারী পিরচালক (�শাসন-১)


