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�সকশন-২, িমরপুর, ঢাকা-১২১৬

 

 

ন�র: ৩৮.০১.০০০০.৬০০.১৯.০১০.২১.৬৯ তািরখ: 
২৭ জনু ২০২১

১৩ আষাঢ় ১৪২৮

অিফস আেদশ
     �াথিমক িশ�া অিধদ�রাধীন উপেজলা িরেসাস� �স�ােরর িনে�া� কম�কত� াগণেক পুনরােদশ না �দয়া পয�� িনজ �বতন ও
�বতনে�েল তােদর নােমর পাে�� উে�িখত ইউআরিসেত বদিলিভি�ক পদায়ন করা হেলা:

 
�িমক

  নং
নাম ও পদবী বত� মান কম��েলর নাম বদলীকৃত কম��েলর নাম

০১ জনাব �মাঃ শিহদলু ইসলাম

ই��া�র

ইউআরিস, িমজ� াপুর, টা�াইল ইউআরিস, কাপািসয়া, গাজীপুর

০২ জনাব �মা: আ�ুর রিহম

ই��া�র 

ইউআরিস, কাপািসয়া, গাজীপুর ইউআরিস, িমজ� াপুর, টা�াইল

১।      �িমক নং ০২ এ বিণ�ত কম�কত� ােক জন�ােথ� বদিল করা হেলা । �িমক নং ০১ এ বিণ�ত কম�কত� ােক আেবদেনর ��ি�েত বদিল
করা হেলা িবধায় িতিন �কান �মণভাতা �াপ� হেবন না।

২।      এ আেদশ অিবলে� কায�কর হেব।

৩।      এ িবষেয় মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অনেুমাদন রেয়েছ।

২৭-৬-২০২১
�মাহা�দ রিকব উি�ন

উপপিরচালক(পাঠ��ম ও গেবষণা)
�ফান: 02-55074783

ইেমইল: adptidpe@yahoo.com

ন�র: ৩৮.০১.০০০০.৬০০.১৯.০১০.২১.৬৯/১(১৪)

১৩ আষাঢ় ১৪২৮
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তািরখ: ১৩ আষাঢ় ১৪২৮
২৭ জনু ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) ব�ব�া �হেণর জন� অনিুলিপ ��রণ করা হইল: 
১) পিরচালক (আইএমিড), �াথিমক িশ�া অিধদ�র।
২) �িতম�ীর একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র, �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয়।
৩) উপসিচব, �শাসন-১ শাখা, �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয়।
৪) উপপিরচালক, িবভাগীয় উপপিরচালেকর কায�ালয়, �াথিমক িশ�া, ঢাকা
৫) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র , �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয়
৬) সুপািরনেটনেড� , িপ�আই টা�াইল/জয়েদবপুর িপ�আই, গাজীপুর।
৭) উপেজলা িনব�াহী অিফসার, িমজ� াপুর টা�াইল/কাপািসয়া গাজীপুর।
৮) উপেজলা িহসাব র�ণ কম�কত� া, িমজ� াপুর টা�াইল/কাপািসয়া গাজীপুর
৯) ই��া�র, উপেজলা িরেসার �স�ার, িমজ� াপুর টা�াইল/ কাপািসয়া গাজীপুর।
১০) জনাব �মা: শিহদলু ইসলাম, ই��া�র, ইউআরিস িমজ� াপুর, টা�াইল।
১১) জনাব �মা: আ�ুর রিহম, ই��া�র, ইউআরিস কাপািসয়া, গাজীপুর।
১২) িপএটু মহাপিরচালক, �াথিমক িশ�া অিধদ�র (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জন�)।
১৩) িপএটু অিতির� মহাপিরচালক, �াথিমক িশ�া অিধদ�র (অিতির� মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জন�)।
১৪) অিফস কিপ।

২৭-৬-২০২১
�মাহা�দ রিকব উি�ন

উপপিরচালক


