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অিবলে  
সীিমত

ন র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.১৯.০০২.২০.৫০ তািরখ: 
০৩ সে র ২০২০

১৯ ভা  ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
নরােদশ না দয়া পয  িনে বিণত উপেজলা িশ া অিফসারগণেক ােদর নােমর পাে  উি িখত কম েল বদিল করা হেলা:

িমক নং কমকতার নাম ও পদবী বতমান কম ল বদিল ত কম ল
০১ জনাব মাঃ মা ািফ র রহমান তা কদার

উপেজলা িশ া অিফসার
উপেজলা িশ া অিফস

নলডা া, নােটার
(বদলীর আেদশাধীন সদর, পাবনা)

উপেজলা িশ া অিফস
মাহন র, রাজশাহী

 
 

০২ জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম
উপেজলা িশ া অিফসার

উপেজলা িশ া অিফস
মাহন র, রাজশাহী

উপেজলা িশ া অিফস
সদর, পাবনা

২।         াথিমক িশ া অিধদ েরর ১৯ আগ  ২০২০ তািরেখর ৩৮.০১.০০০০.৩০০.১৯.০০২.২০.৪৪ নং অিফস আেদেশর
িমক নং ২ এ নােটার জলার নলডা া উপেজলার উপেজলা িশ া অিফসার (চ: দা:) জনাব মাঃ মা ািফ র রহমান

তা কদার- ক পাবনা জলার সদর উপেজলার উপেজলা িশ া অিফসার পেদ বদিল করা হয়। বিণত বদিল আেদেশর সংি
অংশ  এত ারা বািতল করা হেলা।

৩।        কমকতাগণ বতমান কম েলর দািয় ভার ০৭ সে র ২০২০ তািরেখর মে  হ া র করেবন। অ থায় ০৮ সে র
২০২০ তািরখ থেক তাৎ িনক অব  (Stand Released) বেল গ  হেবন। 

৪।         িমক নং ১ এর আেদশ আেবদন েম এবং িমক নং ২ এর আেদশ জন ােথ জারী করা হেলা। 

৫।         এ িবষেয় যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ।
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ন র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.১৯.০০২.২০.৫০/১(১৩) তািরখ: ১৯ ভা  ১৪২৭
০৩ সে র ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
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১) িসিনয়র সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা [ ঃ আঃ উপসিচব, শাসন-১]।
২) অিতির  সিচব ( শাসন), াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) পিরচালক, আই.এম.িড, াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র, ঢাকা ( াপন  ওেয়বসাইট-এ কােশর জ )।
৪) িবভাগীয় উপপিরচালক, াথিমক িশ া.........................................।
৫) উপপিরচালক, সরকাির ণালয়, তজ াও, ঢাকা ( াপন  পরবত  গেজেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৬) জলা াথিমক িশ া অিফসার............................................।
৭) জলা িহসাবর ণ অিফসার.......................................।
৮) জনাব …......……..................….উপেজলা/থানা িশ া অিফসার, ..........................................।
৯) উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার...................................................।
১০) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকাির (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), াথিমক িশ া
অিধদ র।
১১) অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকাির (অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ),

াথিমক িশ া অিধদ র।
১২) পিরচালক ( শাসন) মেহাদেয়র ি গত সহকাির (পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), াথিমক িশ া
অিধদ র।
১৩) সংর ণ নিথ/গাড ফাইল।
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