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অিফ স আেদশ
নরােদশ না দয়া পয িনে বিণ ত উপেজলা িশ া অিফসারগণেক ােদর নােমর পাে বিণ ত কম েল বদিল/
পদায়ন করা হেলা:
িমক
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২

কমকতার নাম ও পদবী
জনাব নাইয়ার লতানা
উপেজলা িশ া অিফসার

বতমান কম ল
বদিল ত কম ল
উপেজলা িশ া অিফস
উপেজলা িশ া অিফস
সদর, নও া
কালাই, জয় রহাট
(বদিলর আেদশাধীন নােচাল, াপাইনবাবগ )
জনাব মাছা: ইিতয়ারা পারভীন
উপেজলা িশ া অিফস
উপেজলা িশ া অিফস
উপেজলা িশ া অিফসার (চ.দা:)
কালাই, জয় রহাট
নােচাল, াপাইনবাবগ
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এর িমক নং ২ এ জনাব নাইয়ার লতানা, উপেজলা িশ া অিফসার, সদর, নও া- ক উপেজলা িশ া অিফস, নােচাল,
াপাইনবাবগ বদিল করা হয়। বিণত কমকতার বদিল আেদশ এর সংি অংশ এত ারা বািতল করা হেলা।
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অ িলিপঃ সদয় কাযােথ ও
১) পিরচালক, আই.এম.িড,
২) মাননীয় িতম ীর একা
৩) সিচব মেহাদেয়র একা

াতােথ ( জ তার মা সাের নেহ)।
াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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৭) জনাব ……………...……….উপেজলা/ থানা িশ া অিফসার, .... .... ... .... .... ... .... ... ....।
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