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ন�র: ৩৮.০১.০০০০.৬০০.১৯.০০২.২১.১০৩ তািরখ: 
৩০ �সে��র ২০২১

১৫ আি�ন ১৪২৮

অিফস আেদশ
      �াথিমক িশ�া অিধদ�রাধীন িপ�আই এর িনে�া� কম�কত� াগণেক পুনরােদশ না �দয়া পয�� িনজ �বতন ও �বতনে�েল
তােদর নােমর পাে�� উে�িখত িপ�আইেত বদিলিভি�ক পদায়ন করা হেলা:

�ঃ নং কম�কত� ার নাম ও পদিব বত� মান কম��ল বদিলকৃত কম��ল
০১. জনাব �মাঃ �মহববুরু রহমান

 ই��া�র (শারীিরক িশ�া)
িপ�আই,
নােটার

িপ�আই,
রাজশাহী

০২. জনাব আহে�দ জািক রায়হান
 ই��া�র (শারীিরক িশ�া)

িপ�আই,
 রাজশাহী

িপ�আই,
 নােটার

২।         বিণ�ত কম�কত� াগণেক আগামী  ৬ অে�াবর তািরেখর মেধ� বত� মান কম��ল �থেক অব�াহিত িনেত হেব। অন�থায়
৭ অে�াবর ২০২১ তািরখ �থেক তাৎ�িণক অবম�ু (Stand Released) বেল গণ� হেবন। 
৩।         বিণ�ত ১নং কম�কত� ার আেবদেনর ��ি�েত বদিল করা হেলা িবধায় িতিন �কান �মণ ভাতা �াপ� হেবন না।
৪।         এ িবষেয় মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অনেুমাদন রেয়েছ।

৩০-৯-২০২১
�মাহা�দ রিকব উি�ন

উপপিরচালক (পাঠ��ম ও গেবষণা)
�ফান: ০২-৫৫০৭৪৭৮৩

ইেমইল: adptidpe@yahoo.com

ন�র: ৩৮.০১.০০০০.৬০০.১৯.০০২.২১.১০৩/১(১৩) তািরখ: ১৫ আি�ন ১৪২৮
৩০ �সে��র ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) ব�ব�া �হেণর জন� অনিুলিপ ��রণ করা হইল: (�জ��তার �মানসুাের নয়) 
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) িডিভশনাল কে�ালাল অব একাউ�স, রাজশাহী।
৫) উপপিরচালক, িবভাগীয় উপপিরচালেকর কায�ালয়, �াথিমক িশ�া, রাজশাহী।
৬) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র , �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয়।
৭) সুপািরনেটনেড�, িপ�আই, রাজশাহী/ নােটার।।
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৮) িডি�� একাউ�স এ� িফন�া� অিফসার, নােটার।
৯) জনাব �মাঃ �মহববুরু রহমান , ই��া�র (শারীিরক িশ�া), িপ�আই, নােটার।
১০) জনাব আহে�দ জািক রায়হান, ই��া�র (শারীিরক িশ�া) , িপ�আই, রাজশাহী।
১১) িপএটু মহাপিরচালক, �াথিমক িশ�া অিধদ�র (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জন�)।
১২) িপএটু অিতির� মহাপিরচালক, �াথিমক িশ�া অিধদ�র (অিতির� মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জন�)।
১৩) সংর�ণ নিথ।

৩০-৯-২০২১
�মাহা�দ রিকব উি�ন

উপপিরচালক (পাঠ��ম ও গেবষণা)


