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ন�র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.১৯.০৭৭.২১.৪৯ তািরখ: 
০৭ নেভ�র ২০২১

২২ কািত� ক ১৪২৮

অিফস আেদশ
পুনরােদশ না �দয়া পয�� িন�বিণ�ত সহকারী উপেজলা িশ�া অিফসারগণেক তােদর নােমর পাে�� বিণ�ত কম��েল
বদিল/পদায়ন করা হেলা:

�িমক কম�কত� ার নাম ও পদিব বত� মান কম��ল বদিলকৃত কম��ল
১. জনাব �মাহা�দ িশহাব খান, সহকারী উপেজলা

িশ�া অিফসার
উপেজলা িশ�া অিফস,
 মকুসুদপুর, �গাপালগ�  
 

উপেজলা  িশ�া অিফস,
চরভ�াসন, ফিরদপুর

২. জনাব সুজন �মার সাহা, সহকারী উপেজলা
 িশ�া অিফসার  

 উপেজলা িশ�া অিফস,
চরভ�াসন, ফিরদপুর

উপেজলা িশ�া অিফস,
মকুসুদপুর, �গাপালগ�

 ২। তারা বত� মান কম��েলর দািয়�ভার ১৪ নেভ�র ২০২১ তািরেখর মেধ� হ�া�র করেবন। অন�থায় ১৫
নেভ�র ২০২১ তািরখ �থেক তাৎ�িণক অবম�ু (Stand Released) বেল গণ� হেবন।

  
  ৩। আেবদন�েম এ আেদশ জারী করা হেলা।

  
  ৪। এ িবষেয় যথাযথ কতৃ� পে�র অনেুমাদন রেয়েছ।

৭-১১-২০২১
�মাঃ বাহা�ল ইসলাম
উপপিরচালক (�শাসন)
�ফান: ০২-৫৫০৭৪৯৭৯

ইেমইল: dddpeadm@gmail.com

ন�র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.১৯.০৭৭.২১.৪৯/১(১৩) তািরখ: ২২ কািত� ক ১৪২৮
০৭ নেভ�র ২০২১

অনিুলিপঃ সদয় কায�ােথ� ও �াতােথ� ( �জ��তার �মানসুাের নেহ)। )। 
 ১) পিরচালক (আইএমিড), �াথিমক িশ�া অিধদ�র, িমরপুর-২, ঢাকা ( ওেয়বসাইেট �কােশর অনেুরাধসহ)।

 ২) মাননীয় �িতম�ীর একা� সিচব, �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয়. বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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৩) সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব, �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) িবভাগীয় উপপিরচালক, িবভাগীয় উপপিরচালেকর কায�ালয়, �াথিমক িশ�া, ঢাকা।
৫) �জলা �াথিমক িশ�া অিফসার, �জলা �াথিমক িশ�া অিফস, �গাপালগ�/ ফিরদপুর।
৬) উপেজলা িশ�া অিফসার, উপেজলা িশ�া অিফস, মকুসুদপুর, �গাপালগ�/ চরভ�াসন, ফিরদপুর।
৭) উপেজলা িহসাবর�ণ কম�কত� া, মকুসুদপুর, �গাপালগ�/ চরভ�াসন, ফিরদপুর।
৮) জনাব �মাহা�দ িশহাব খান, সহকারী উপেজলা িশ�া অিফসার, মকুসুদপুর, �গাপালগ�।
৯) জনাব সুজন �মার সাহা, সহকারী উপেজলা িশ�া অিফসার, চরভ�াসন, ফিরদপুর।
১০) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ব�ি�গত সহকারী, �াথিমক িশ�া অিধদ�র, িমরপুর-২,ঢাকা।
১১) অিতির� মহাপিরচালক মেহাদেয়র ব�ি�গত সহকারী, �াথিমক িশ�া অিধদ�র, িমরপুর-২, ঢাকা।
১২) পিরচালক (�শাসন) মেহাদেয়র ব�ি�গত সহকারী, �াথিমক িশ�া অিধদ�র, িমরপুর-২, ঢাকা।
১৩) সংর�ণ নিথ/ গাড�  ফাইল।

৭-১১-২০২১
�মাঃ বাহা�ল ইসলাম
উপপিরচালক(�শাসন)


