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ন�র: ৩৮.০১.০০০০.৬০০.০২.৫০১.২১.১৪৮ তািরখ: 
০১ নেভ�র ২০২১

১৬ কািত� ক ১৪২৮

অিফস আেদশ
 �াথিমক িশ�া অিধদ�েরর ১৭ অে�াবর ২০২১ তািরেখর ৩৮.০১.০০০০.৬০০.১৯.০১১.২১-১২৪ নং অিফস আেদশ �মাতােবক ০৩
জন ইউআরিস ই��া�রেক বদিল করা হয় । উ� আেদেশর �িমক নং ০২ এ বিণ�ত জনাব �মাহা�দ �হমােয়ত উ�ীন, ই��া�র
(চ:দা:), ইউআরিস, িমজ� াগ�, পটুয়াখালীেক নগরকা�া, ফিরদপুর ইউআরিসেত বদিল করা হয়। এ�েণ উ� বদিলর আেদেশর তার
অংশটু� বািতল পূব�ক িনে�া� ছক �মাতােবক কম�কত� াগণেক পুনরােদশ না �দয়া পয�� িনজ �বতন ও �বতনে�েল তােদর নােমর পাে��
উে�িখত ইউআরিসেত বদিলিভি�ক পদায়ন করা হেলা:

�:
নং

নাম ও পদবী বত� মান কম��েলর নাম বদিলকৃত কম��েলর নাম 

০১ জনাব �মাহা�দ িফেরাজ
িময়া
ই��া�র 

ইউআরিস, কলাপাড়া, পটুয়াখালী ইউআরিস, নগরকা�া,
ফিরদপুর

০২. জনাব �মাঃ �হমােয়ত উ�ীন
ই��া�র(চ:দা:)

ইউআরিস, িমজ� াগ�, পটুয়াখালী
(নগরকা�া, ফিরদপুর ইউআরিসেত বদিলর
আেদশাধীন)

ইউআরিস, কলাপাড়া,
পটুয়াখালী

২।      আেবদেনর ��ি�েত এ বদিলর আেদশ জারী করা হেলা।  

৩।      বিণ�ত কম�কত� াগণেক আগামী ০৭ নেভ�র ২০২১ তািরেখর মেধ� বত� মান কম��ল �থেক অব�ািহত িনেত হেব। অন�থায় ০৮
নেভ�র ২০২১ তািরখ �থেক তাৎ�িণক অবম�ু বেল গণ� হেবন। 

৪।    এ িবষেয় মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অনেুমাদন রেয়েছ। 

১-১১-২০২১
ফেয়জনু নাহার

সহকারী পিরচালক (পাঠ��ম ও গেবষণা)
�ফান: ০২-৫৫০৭৪৯২২

ইেমইল: adptidpe@yahoo.com

ন�র: ৩৮.০১.০০০০.৬০০.০২.৫০১.২১.১৪৮/১(১৪) তািরখ: ১৬ কািত� ক ১৪২৮
০১ নেভ�র ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) ব�ব�া �হেণর জন� অনিুলিপ ��রণ করা হইল: 
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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) উপপিরচালক, িবভাগীয় উপপিরচালেকর কায�ালয়, �াথিমক িশ�া,ঢাকা/বিরশাল
৫) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র , �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয়
৬) সুপািরনেটনেড�, িপ�আই, পটুয়াখালী/ফিরদপুর।
৭) উপেজলা িনব�াহী অিফসার , কলাপাড়া/িমজ� াগ�, পটুয়াখালী/নগরকা�া, ফিরদপুর
৮) উপেজলা িহসাবর�ণ কম�কত� া, িমজ� াগ�/কলাপাড়া, পটুয়াখালী/নগরকা�া, ফিরদপুর।
৯) ই��া�র, ইউআরিস, কলাপাড়া/িমজ� াগ�, পটুয়াখালী/নগরকা�া, ফিরদপুর।
১০) জনাব িফেরাজ িময়া, ই��া�র, ইউআরিস, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
১১) জনাব �মাঃ �হমােয়ত উ�ীন, ই��া�র(চ:দা:), ইউআরিস, িমজ� াগ�, পটুয়াখালী(নগরকা�া, ফিরদপুর ইউআরিসেত
বদিলর আেদশাধীন)।
১২) ব�াি�গত সহকারী, মহাপিরচালেকর দ�র, (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জন�)। 
১৩) ব�াি�গত সহকারী, অিতির� মহাপিরচালেকর দ�র, �াথিমক িশ�া অিধদ�র ( অিতির� মহাপিরচালক মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জন�)।
১৪) সংর�ণ নিথ।

১-১১-২০২১
ফেয়জনু নাহার

সহকারী পিরচালক (পাঠ��ম ও গেবষণা)


