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১৮ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় সরকািরসরকাির   াথ িমকাথ িমক  িব ালেয়রিব ালেয়র   িশ কগেণরিশ কগেণর   একইএকই  উপেজলারউপেজলার   মেমে   বদিলরবদিলর   স িকতস িকত।।

উপ  িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে  য,  গত ১৫ সে র ২০২২ তািরখ থেক ০৬ অে াবর ২০২২ পয  সরকাির
াথিমক িব ালেয়র িশ কগেণর িনকট থেক একই উপেজলার মে  অনলাইন বদিলর আেবদন হণ করা হয়।

পরবত েত াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় হেত সমি ত অনলাইন বদিল িনেদিশকা (সংেশািধত) ২০২২ জাির হওয়ায়
একই উপেজলায় ২য় দফা অনলাইন বদিল িন িলিখত শতস হ িতপালন বক আগামী ০৩ জা য়াির ২০২৩ তািরখ হেত
০৮ জা য়াির ২০২৩ তািরখ পয  সরকাির াথিমক িব ালেয়র সহকারী িশ কগেণর একই উপেজলার মে  বদিলর
আেবদন কায ম চা  থাকেব।
শতস হশতস হ ::
ক) িশ কগণ সেবা  ৩  িব ালয় পছে র মা সাের পছ  করেবন। তেব কান িশ েকর একািধক পছ  না থাকেল

মা  ০১ বা ০২  িব ালয় পছ  করেত পারেবন। আেবদেনর ি েত বদিলর আেদশ জাির হেল তা বািতল করার
জ  পরবত েত কান আেবদন হণেযা  হেব না।
খ) যাচাইকারী কমকতা াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় হেত ২২ িডেস র ২০২২ তািরেখ জাির ত সবেশষ “সমি ত
অনলাইন বদিল িনেদিশকা (সংেশািধত) ২০২২” অ যায়ী আেবদনকারীর আেবদন ও অ া  কাগজপ ািদ যাচাই কের
অ ায়ণ করেবন। 
গ) যাচাইকারী কমকতা সতকতার সােথ যাচাই করেবন। যাচাই বক রণ পরবত  তা ন:িবেবচনা করার আেবদন
হণেযা  হেব না।

২। উে  আেবদনকারীর পছ ম অ যায়ী বদিল হওয়ার িন য়তা নই। একািধক আেবদনকারীর পছ েক
সফটওয় ােরর মা েম িনবািচত করা হয় িবধায় কান রকম হ ে েপর েযাগ নই।

৩। বিণতাব ায়, উি িখত শতস হ িতপালন বক আগামী ০৩ জা য়াির ২০২৩ তািরখ হেত ০৮ জা য়াির ২০২৩
তািরখ পয  সরকাির াথিমক িব ালেয়র সহকারী িশ কগেণর একই উপেজলার মে  অনলাইেন বদিলর জ  আেবদন
হেণর িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২-১-২০২৩

িবতরণ :
১) জলা াথিমক িশ া অিফসার (সকল)
২) উপেজলা/থানা িশ া অিফসার, (সকল)

নাসিরন লতানা
সহকারী পিরচালক
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০২ জা য়াির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র িসে ম এনািল  (চলিত দািয় ), িসিনয়র িসে ম এনািল  (আই ), াথিমক িশ া অিধদ র
(প  ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)
২) উপপিরচালক, ঢাকা/ লনা/িসেলট/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রাজশাহী/রং র/চ াম
৩) পািরনেটনেড  (সকল), াথিমক িশ ক িশ ণ ই উট (িপ আই)
৪) মহাপিরচালেকর ি গত সহকারী, মহাপিরচালেকর দ র, াথিমক িশ া অিধদ র (মহাপিরচালক
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ))
৫) অিতির  মহাপিরচালেকর ি গত সহকারী, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, াথিমক িশ া অিধদ র
(অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৬) অিফস কিপ।

২-১-২০২৩
নাসিরন লতানা 
সহকারী পিরচালক
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