1/6/22, 1:00 PM

ডাক (৫) | অফিস ব্যবস্থাপনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
www.dpe.gov.bd
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
১৮ পৌষ ১৪২৮
তারিখ:
০২ জানুয়ারি ২০২২

নম্বর: ৩৮.০১.০০০০.৬০০.১৯.০৪০.২১.২

অফিস আদেশ
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণকে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিজ বেতন ও বেতনস্কেলে
তাদের নামের পার্শ্বে উল্লেখিত ইউআরসিতে বদলিভিত্তিক পদায়ন করা হলো:
ক্র:
নং

নাম ও পদবী

বর্ত মান কর্মস্থলের নাম

বদলিকৃ ত কর্মস্থলের নাম

১.

জনাব নুরজাহান বেগম
ইন্সট্রাক্টর
জনাব সামছুন নাহার
ইন্সট্রাক্টর

ইউআরসি, সদর, নেত্রকোনা

ইউআরসি, ফু লবাড়িয়া, ময়মনসিংহ

ইউআরসি, ফু লবাড়িয়া, ময়মনসিংহ

ইউআরসি, সদর, নেত্রকোনা

২.

২। ক্রমিক নং ০১ এ বর্ণিত কর্মকর্তাকে আবেদনের প্রেক্ষিতে বদলি করা হলো বিধায় তিনি কোন ভ্রমণভাতা প্রাপ্য হবেন না। ক্রমিক
নং ০২ -এ বর্ণিত কর্মকর্তাকে জনস্বার্থে বদলি করা হলো।
৩। বর্ণিত কর্মকর্তাগণকে আগামী ০৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের মধ্যে বর্ত মান কর্মস্থল থেকে অব্যাহিত নিতে হবে। অন্যথায় ১০
জানুয়ারি ২০২২ তারিখ থেকে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত বলে গণ্য হবেন।
৪।

এ বিষয়ে মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন রয়েছে।

২-১-২০২২
ফয়েজুন নাহার
সহকারী পরিচালক
নম্বর: ৩৮.০১.০০০০.৬০০.১৯.০৪০.২১.২/১(১৫)

১৮ পৌষ ১৪২৮
তারিখ:
০২ জানুয়ারি ২০২২

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল:
১) পরিচালক (আইএমডি), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
২) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৩) উপসচিব, প্রশাসন-১ শাখা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৪) বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।
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৫) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৬) ডিস্ট্রিক্ট একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, নেত্রকোনা।
৭) সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই, ময়মনসিংহ/নেত্রকোনা।
৮) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, নেত্রকোনা/ফু লবাড়িয়া, ময়মনসিংহ। ।
৯) উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ফু লবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।
১০) ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি, সদর, নেত্রকোনা/ফু লবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।
১১) জনাব নুরজাহান বেগম, ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি, সদর, নেত্রকোনা।
১২) জনাব সামছুন নাহার, ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি, ফু লবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।
১৩) পিএটু মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১৪) পিএটু অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, (অতিরিক্ত্ মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৫) সংরক্ষণ নথি ।

২-১-২০২২
ফয়েজুন নাহার
সহকারী পরিচালক
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