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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর 

সরকাশর মাধ্যশমক শাখা 

www.dshe.gov.bd 
ঢাকা 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.১৯.০০১.২১.৭৯৫ তাশরখ: 
২৭ শ্রাবণ ১৪২৮ 

১২ আগস্ট ২০2১ 

প্রজ্ঞাপন 

 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তরািীন শনম্নবশণ িত কম িকতিাগণদক পুনরাদেশ না দেওয়া পর্ িন্ত শনজ দবতন ও দবতনক্রদম নাদমর 

পাদশ বশণ িত পে ও কম িস্থদল বেশল/পোয়ন করা হদলা: 

০১. 

দমাহামমে কামাল ফারুক (2016708065) 

শসশনয়র শশক্ষক 

খাগড়াছশড় সরকাশর উচ্চ শবদ্যালয় 

খাগড়াছশড় 

শসশনয়র শশক্ষক 

ভালুকা সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় 

ভালুকা, ময়মনশসাংহ 

০২. 

দমাসা. মাহফুজা খাতুন (2017714485) 

সহকারী শশক্ষক (জীব শবজ্ঞান) 

চন্ডীপাশা সরকাশর উচ্চ শবদ্যালয় 

নান্দাইল, ময়মনশসাংহ 

সহকারী শশক্ষক 

ঢাকা গভ. মুসশলম হাই স্কুল 

ঢাকা 

০৩. 

সসয়ো সনশজো আখতার (2016709128) 

শসশনয়র শশক্ষক 

শনউ গভ. গালিস হাইস্কুল 

ঢাকা 

শসশনয়র শশক্ষক 

কুশড়গ্রাম সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় 

কুশড়গ্রাম 

০৪. 

শবদ্যুৎ কুমার অশিকারী (2016706411) 

শসশনয়র শশক্ষক 

বীণাপাশণ সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় 

দগাপালগঞ্জ 

শসশনয়র শশক্ষক 

খুলনা শজলা স্কুল 

খুলনা 

০৫. 

দমাোঃ হাশসরুল হক (2016702709) 

শসশনয়র শশক্ষক 

পাবনা শজলা স্কুল 

পাবনা 

শসশনয়র শশক্ষক 

দতজগাঁও সরকাশর উচ্চ শবদ্যালয় 

ঢাকা 
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০৬. 

জাশকয়া সুলতানা (2016709001) 

শসশনয়র শশক্ষক 

হাজী মুহম্মে মুহসীন সরকাশর উচ্চ শবদ্যালয় 

রাজশাহী 

শসশনয়র শশক্ষক 

জয়দেবপুর সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় 

গাজীপুর 

০৭. 

রওনক জাহান দচৌধুরী (2018714896) 

সহকারী শশক্ষক (ইাংদরশজ) 

চন্ডীপাশা সরকাশর উচ্চ শবদ্যালয় 

নান্দাইল, ময়মনশসাংহ 

সহকারী শশক্ষক 

েশক্ষণ সুরমা সরকাশর হাই স্কুল 

েশক্ষণ সুরমা, শসদলট 

০৮. 

মুহা: রশফকুল ইসলাম (2016701437) 

সহকারী শশক্ষক (শারীশরক শশক্ষা) 

সসয়ে মহল্লা দখাদেজা খাতুন সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় 

ফশকরহাট, বাদগরহাট 

সহকারী শশক্ষক 

ফশরেপুর সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় 

ফশরেপুর 

০৯. 

দমা: দগালাম দমাদশ িে (2016708504) 

সহকারী শশক্ষক (ব্যবসায় শশক্ষা) 

মাগুরা সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় 

মাগুরা 

সহকারী শশক্ষক 

নাদটার সরকাশর বালক উচ্চ শবদ্যালয় 

নাদটার 

১০. 

দমা: আবদ্যল লশতফ খন্দকার (2016704677) 

সহকারী শশক্ষক (ইসলাম িম ি) 

কসবা সরকাশর উচ্চ শবদ্যালয় 

কসবা, ব্রাহ্মণবাশড়য়া 

সহকারী শশক্ষক 

নবাবপুর সরকাশর উচ্চ শবদ্যালয় 

ঢাকা 

১১. 

দমাোঃ একরামুল হক (2016711407) 

সহকারী শশক্ষক (গশণত) 

দমদহরপুর সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় 

দমদহরপুর 

সহকারী শশক্ষক 

নাদটার সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় 

নাদটার 

১২. 

দমাোঃ শবল্লাল দহাদসন পাটওয়ারী (2016708094) 

শসশনয়র শশক্ষক 

দমাহনগঞ্জ পাইলট সরকাশর উচ্চ শবদ্যালয় 

দমাহনগঞ্জ, দনত্রদকানা 

শসশনয়র শশক্ষক 

হাইমচর সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় 

হাইমচর, চাঁেপুর 

১৩. 

দমাজাশহদ্যল ইসলাম (2016702816) 

সহকারী শশক্ষক (ইাংদরশজ) 

মাকসুোহ সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় 

দকাম্পানীগঞ্জ, দনায়াখালী 

শসশনয়র শশক্ষক 

ভাষানদটক সরকাশর মাধ্যশমক শবদ্যালয় 

ঢাকা 

১৪. 

মুহাম্মে বশীর উশিন (2016709771) 

শসশনয়র শশক্ষক 

রাঙ্গামাটি সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় 

রাঙ্গামাটি 

শসশনয়র শশক্ষক 

শমরপুর সরকাশর উচ্চ শবদ্যালয় 

ঢাকা 

 

 

০২।      আবেদবের প্রেক্ষিবে আবদশ জাক্ষর করা হব া। জাক্ষরকৃে এ আবদশ অক্ষে বে কার্ যকর হবে।  

েদক্ষ জক্ষেে কারবে ক্ষেমুক্ষি ও প্রর্াগদাে উভয়বিবে সংক্ষিষ্ট অক্ষিস/েক্ষেষ্ঠাে েধাবের কবরা  

প্যাবে  pds.sib.gov.bd/admin হবে অে াইবে আর্ট যবক  ৪৭ পূরে ও োর ক্ষেন্টকক্ষি সংগ্রহ পূে যক র্থারীক্ষে স্বাির কবর 

ক্ষেমুি ও প্রর্াগদাে েক্ষিয়া সম্পন্ন করবে হবে। 

 

 

২ 
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১২-৮-২০২১ 

প্রদফসর ড. সসয়ে দমা. দগালাম ফারুক 

মহাপশরচালক 

 

 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.১৯.০০১.২১.৭৯৫ /1(১৪) তাশরখ: 
 ২৭ শ্রাবণ ১৪২৮ 

১২ আগস্ট ২০2১ 

অনুক্ষ ক্ষি সদয় অেগক্ষে ও েবয়াজেীয় ব্যেস্থা গ্রহবের জন্য প্রেরে করা হব া: (প্রজেষ্ঠোর িমানুসাবর েয়): 

১) সক্ষিে, মাধ্যক্ষমক ও উচ্চ ক্ষশিা ক্ষেভাগ, ক্ষশিা মন্ত্রো য়, োং াবদশ সক্ষিো য়, ঢাকা। দৃক্ষষ্ট আকর্যে: অক্ষেক্ষরি সক্ষিে 

(মাধ্যক্ষমক-১) 

২) েধাে ক্ষহসােরিে কম যকেযা, ক্ষশিা মন্ত্রো য়, ৪৫ পুরাো িল্টে, ঢাকা। 

৩) ক্ষেভাগীয় ক্ষহসাে ক্ষেয়ন্ত্রক, ........................... ক্ষেভাগ ......................................। 

৪) প্রজ া েশাসক, ................................................................................|  

৫) উিিক্ষরিা ক, োং াবদশ প্র খ সামগ্রী, মুদ্রে ও েকাশো অক্ষিস, প্রেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮ (িরেেী প্রগবজবে েকাবশর জন্য 

অনুবরাধ করা হব া) 

৬) উিিক্ষরিা ক, মাধ্যক্ষমক ও উচ্চ ক্ষশিা, ............................... অঞ্চ , ................................। 

৭) ক্ষসবেম এোক্ষ ে, ইএমআইএস প্রস , মাধ্যক্ষমক ও উচ্চ ক্ষশিা অক্ষধদপ্তর, ঢাকা (ওবয়েসাইবে েকাবশর অনুবরাধ করা হব া) 

৮) েধাে ক্ষশিক/ক্ষশক্ষিকা, ..........................................................................। 

৯) প্রজ া ক্ষশিা অক্ষিসার, ...................................................। 

১০) প্রজ া/উিবজ া ক্ষহসােরিে অক্ষিসার, .............................................। 

১১) জোে/প্রেগম ....................................................................................................................। 

১২) মহািক্ষরিা ক মবহাদবয়র ব্যক্ষিগে সহকারী, মাধ্যক্ষমক ও উচ্চ ক্ষশিা অক্ষধদপ্তর, ঢাকা। 

১৩) িক্ষরিা ক (মাধ্যক্ষমক)মবহাদবয়র ব্যক্ষিগে সহকারী, মাধ্যক্ষমক ও উচ্চ ক্ষশিা অক্ষধদপ্তর, ঢাকা। 

১৪) সংরিে েক্ষথ। 

 

 

 

১২-8-২০২১ 

দমাোঃ আশমনুল ইসলাম টুকু 

সহকারী পশরচালক-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩ 


