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�সকশন-২িমরপুর, ঢাকা-১২১৬

 

অিবলে� 
সীিমত

ন�র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.১৯.০০২.২০.৪৩ তািরখ: 
১৬ আগ� ২০২০

১ ভা� ১৪২৭

অিফস আেদশ
পুনরােদশ না �দয়া পয�� িনে�বিণ�ত উপেজলা িশ�া অিফসারগণেক তাঁেদর নােমর পাে�� উি�িখত কম��েল বদিল করা হেলা:

 
�িমক নং কম�কত� ার নাম ও পদবী বত� মান কম��ল বদিলকৃত কম��ল

০১ জনাব �মাঃ িনয়ামত �হােসন
উপেজলা িশ�া অিফসার (চ:দা:)

উপেজলা িশ�া অিফস
সদর, শরীয়তপুর

উপেজলা িশ�া অিফস
�তুবিদয়া, ক�বাজার

০২ জনাব �মাঃ তাজলু ইসলাম 
উপেজলা িশ�া অিফসার (চ:দা:)

উপেজলা িশ�া অিফস
�তুবিদয়া, ক�বাজার

উপেজলা িশ�া অিফস
সদর, শরীয়তপুর

 
২।        তাঁেদর বত� মান কম��েলর দািয়�ভার ১৯ আগ� ২০২০ তািরেখর মেধ� হ�া�র করেবন। অন�থায় ২০ আগ�
২০২০ তািরখ �থেক তাৎ�িনক অবম�ু (Stand Released) বেল গণ� হেবন।
৩।       জন�ােথ� এ আেদশ জারী করা হেলা।
৪।        এ িবষেয় যথাযথ কতৃ� পে�র অনেুমাদন রেয়েছ।

১৬-৮-২০২০

�মাঃ আ�ুল আলীম
সহকারী পিরচালক

ন�র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.১৯.০০২.২০.৪৩/১(১৩) তািরখ: ১ ভা� ১৪২৭
১৬ আগ� ২০২০

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) ব�ব�া �হেণর জন� অনিুলিপ ��রণ করা হইল: 
১) সিচব, �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা [দঃৃ 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, িমরপুর, ঢাকা (��াপন� ওেয়বসাইট-এ �কােশর জন�)।
৪) িবভাগীয় উপপিরচালক, �াথিমক িশ�া, .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ...।
৫) উপপিরচালক, সরকাির ম�ুণালয়, �তজগাঁও, ঢাকা (��াপন� পরবত� �গেজেট �কােশর জন� অনেুরাধ করা হেলা)।
৬) �জলা �াথিমক িশ�া অিফসার……………………………………….।
৭) �জলা িহসাবর�ণ অিফসার.... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ...।
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৮) জনাব …......………………………….উপেজলা/থানা িশ�া অিফসার, ............................................।
৯) উপেজলা িহসাবর�ণ অিফসার………………………………….।
১০) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ব�ি�গত সহকাির (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জন�), �াথিমক িশ�া
অিধদ�র।
১১) অিতির� মহাপিরচালক মেহাদেয়র ব�ি�গত সহকাির (অিতির� মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জন�),
�াথিমক িশ�া অিধদ�র।
১২) পিরচালক (�শাসন) মেহাদেয়র ব�ি�গত সহকাির (পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জন�), �াথিমক িশ�া
অিধদ�র।
১৩) সংর�ণ নিথ/গাড�  ফাইল।

১৬-৮-২০২০

�মাঃ আ�ুল আলীম
সহকারী পিরচালক


