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াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় 
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সকশন-২িমর র, ঢাকা-১২১৬
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দশ, শখ হািসনার

বাংলােদশ
অিবলে  
সীিমত

ন র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.১৯.২০৮.১৮.৩৬৬ তািরখ: 
২৯ অে াবর ২০১৮

১৪ কািতক ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
নরােদশ না দয়া পয  িনে বিণত সহকারী উপেজলা/ থানা িশ া কমকতােক ার নােমর পাে  বিণত কম েল বদিল

করা হেলা:
কমকতার নাম ও পদবী বতমান কম ল বদিল ত কম ল
জনাব পময় চাকমা

সহকারী উপেজলা িশ া অিফসার
উপেজলা িশ া অিফস
 বাঘাইছিড়, রা ামা

উপেজলা িশ া অিফস
 িবলাইছিড়, রা ামা

০২। তার বতমান কম েলর দািয় ভার ৩১ অে াবর ২০১৮ তািরেখর মে  হ া র করেবন। অ থায় ০১ নেভ র ২০১৮
তািরখ থেক তাৎ িণক অব  (Stand Released) বেল গ  হেবন। 
০৩।       আেবদন েম এ আেদশ জারী করা হেলা।
০৪।       এ িবষেয় যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ। 

২৯-১০ -২০ ১৮

নািগস সােজদা লতানা
সহকারী পিরচালক

ন র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.১৯.২০৮.১৮.৩৬৬/১ তািরখ: ১৪ কািতক ১৪২৫
২৯ অে াবর ২০১৮
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কােশর জ )।
৩) উপপিরচালক, সরকাির ণালয়, তজ াও, ঢাকা ( াপন  পরবত  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 [ াপন  ওেয়বসাইট-এ কাশ
িনি তকরেণর জ ]।
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৭) জলা/উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার, .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ...
৮) উপেজলা/থানা িশ া অিফসার, .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ...
৯) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকাির (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), াথিমক
িশ া অিধদ র।
১০) অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকাির (অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ ), াথিমক িশ া অিধদ র।
১১) পিরচালক ( শাসন) মেহাদেয়র ি গত সহকাির (পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), াথিমক
িশ া অিধদ র।
১২) জনাব পময় চাকমা, সহকারী উপেজলা িশ া অিফসার, বাঘাইছিড়, রা ামা ।
১৩) অিফন কিপ।

২৯-১০ -২০ ১৮

নািগস সােজদা লতানা
সহকারী পিরচালক
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় 

াথিমক িশ া অিধদ র 
সহকারী পিরচালক ( শাসন-২) 

www.dpe.gov.bd 
সকশন-২িমর র, ঢাকা-১২১৬

িশ া িনেয় গড়ব
দশ, শখ হািসনার

বাংলােদশ
অিবলে  
সীিমত

ন র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.১৯.২০৯.১৮.৩৬৭ তািরখ: 
২৯ অে াবর ২০১৮

১৪ কািতক ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
নরােদশ না দয়া পয  িনে বিণত সহকারী উপেজলা/ থানা িশ া কমকতাগণ- ক ােদর নােমর পাে  বিণত কম েল

বদিল করা হেলা:
িমক নং কমকতার নাম ও পদবী বতমান কম ল বদিল ত কম ল

০১
জনাব হা দ কামাল হােসন
সহকারী উপেজলা িশ া 
অিফসার

উপেজলা িশ া অিফস
 রায়াংছিড়, বা রবান উপেজলা িশ া অিফস

 নাই ংছিড়, বা রবান

০২
জনাব সানাউ াহ কাউছার
সহকারী উপেজলা িশ া 
অিফসার

উপেজলা িশ া অিফস
 প য়া, চ াম উপেজলা িশ া অিফস

 আলীকদম, বা রবান

০২।       ােদর বতমান কম েলর দািয় ভার ৩১ অে াবর ২০১৮ তািরেখর মে  হ া র করেবন। অ থায় ০১
নেভ র ২০১৮ তািরখ থেক তাৎ িণক অব  (Stand Released) বেল গ  হেবন।
০৩।       জন ােথ এ আেদশ জারী করা হেলা।
০৪।       এ িবষেয় যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ। 

২৯-১০ -২০ ১৮

নািগস সােজদা লতানা
সহকারী পিরচালক

ন র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.১৯.২০৯.১৮.৩৬৭/১ তািরখ: ১৪ কািতক ১৪২৫
২৯ অে াবর ২০১৮

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা [ ঃ আঃ িসিনয়র সহকাির সিচব,

শাসন-১]।
২) িসে ম ােনজার, আই.এম.িড, াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র, ঢাকা ( াপন  ওেয়বসাইট-এ

কােশর জ )।
৩) উপপিরচালক, সরকাির ণালয়, তজ াও, ঢাকা ( াপন  পরবত  গেজেট কােশর জ  অ েরাধ করা
হেলা)।
৪) উপপিরচালক, াথিমক িশ া, .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ...

১



৫) জলা াথিমক িশ া অিফসার, .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ...
৬) িশ া অিফসার, ত াবধান ও সম য় সল, াথিমক িশ া অিধদ র [ াপন  ওেয়বসাইট-এ কাশ
িনি তকরেণর জ ]।
৭) জলা/উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার, .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ...
৮) উপেজলা/থানা িশ া অিফসার, .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ...
৯) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকাির (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), াথিমক
িশ া অিধদ র।
১০) অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকাির (অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ ), াথিমক িশ া অিধদ র।
১১) পিরচালক ( শাসন) মেহাদেয়র ি গত সহকাির (পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), াথিমক
িশ া অিধদ র।
১২) জনাব .... .... ... .... .... ... .... .... ... . .... .... ..., সহকারী উপেজলা িশ া অিফসার, .... .... ... .... ....
... ।
১৩) সংর ণ নিথ/গাড ফাইল।

২৯-১০ -২০ ১৮

নািগস সােজদা লতানা
সহকারী পিরচালক
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় 

াথিমক িশ া অিধদ র 
সহকারী পিরচালক ( শাসন-২) 

www.dpe.gov.bd 
সকশন-২িমর র, ঢাকা-১২১৬

িশ া িনেয় গড়ব
দশ, শখ হািসনার

বাংলােদশ
অিবলে  
সীিমত

ন র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.১৯.২০৪.১৮.৩৭০ তািরখ: 
৩০ অে াবর ২০১৮

১৫ কািতক ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
নরােদশ না দয়া পয  িনে বিণত সহকারী জলা াথিমক িশ া অিফসার/ িশ া কমকতাগণেক ার নােমর পাে

বিণত কম েল বদিল করা হেলা:
ম: নং কমকতার নাম ও পদবী বতমান কম ল বদিল ত পদ ও কম ল

০১
জনাব িজয়াছিমন আখতার

সহকারী জলা াথিমক িশ া 
অিফসার 

জলা াথিমক িশ া অিফস
রং র

িশ া অিফসার 
িবভাগীয় উপপিরচালেকর 
কাযালয়, াথিমক িশ া 

রং র িবভাগ, রং র

০২ জনাব আসা ামান চৗ রী
িশ া অিফসার

িবভাগীয় উপপিরচালেকর 
কাযালয়, াথিমক িশ া

রং র িবভাগ, রং র

সহকারী জলা াথিমক িশ া 
অিফসার

জলা াথিমক িশ া অিফস
রং র

 ০২। তােদর বতমান কম েলর দািয় ভার ৩১ অে াবর ২০১৮ তািরেখর মে  হ া র করেবন। অ থায় ০১ নেভ র
২০১৮ তািরখ থেক তাৎ িণক অব  (Stand Released) বেল গ  হেবন।
০৩।       জন ােথ এ আেদশ জারী করা হেলা।
০৪।       এ িবষেয় যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ।

৩০ -১০ -২০ ১৮

নািগস সােজদা লতানা
সহকারী পিরচালক

ন র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.১৯.২০৪.১৮.৩৭০/১ তািরখ: ১৫ কািতক ১৪২৫
৩০ অে াবর ২০১৮

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা [ ঃ আঃ িসিনয়র সহকাির সিচব,

শাসন-১]।
২) িসে ম ােনজার, আই.এম.িড, াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র, ঢাকা ( াপন  ওেয়বসাইট-এ

কােশর জ )।
৩) উপপিরচালক, সরকাির ণালয়, তজ াও, ঢাকা ( াপন  পরবত  গেজেট কােশর জ  অ েরাধ করা

১



হেলা)।
৪) িবভাগীয় উপপিরচালক, িবভাগীয় উপপিরচালেকর কাযালয়, াথিমক িশ া, রং র িবভাগ, রং র।
৫) িবভাগীয় িহসাবর ণ কমকতা, রং র িবভাগ, রং র।
৬) জলা াথিমক িশ া অিফসার, রং র।
৭) িশ া অিফসার, ত াবধান ও সম য় সল, াথিমক িশ া অিধদ র [ াপন  ওেয়বসাইট-এ কাশ
িনি তকরেণর জ ]।
৮) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকাির (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), াথিমক
িশ া অিধদ র।
৯) অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকাির (অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ ), াথিমক িশ া অিধদ র।
১০) পিরচালক ( শাসন) মেহাদেয়র ি গত সহকাির (পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), াথিমক
িশ া অিধদ র।
১১) জনাব িজয়াছিমন আখতার, সহকারী জলা াথিমক িশ া অিফসার, রং র।
১২) জনাব আসা ামান চৗ রী, িশ া অিফসার, িবভাগীয় উপপিরচালেকর কাযালয়, াথিমক িশ া, রং র
িবভাগ, রং র।
১৩) অিফস কিপ।

৩০ -১০ -২০ ১৮

নািগস সােজদা লতানা
সহকারী পিরচালক

২


