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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর 

সরকাশর মাধ্যশমক শাখা 

www.dshe.gov.bd 

ঢাকা 

 

 

স্মারক নাং- ৩৭.০২.০০০০.১০৬.১৯.০০১.২০.২২২ তাশরখ: 
   ৩ ফাল্গুন ১৪২৭ 

১৬ ফফব্রুয়াশর ২০২১ 

 

 

প্রজ্ঞাপন 

 

ঊর্ধ্বতন কর্তবপদক্ষর শনদে বশনা ফমাতাদবক মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তরািীন শনম্নবশণ বত কম বকতবা/কম বকতবাগণদক পুনরাদেশ না 

ফেওয়া পর্ বন্ত শনজ ফবতন ও ফবতনক্রদম নাদমর পাদশ বশণ বত পে ও কম বস্থদল বেশল/পোয়দনর শনশমত্ত তাশলকা: 

 

 

০২।        আদবেদনর ফপ্রশক্ষদত এ আদেশ জাশর করা হদলা। উশিশখত কম বকতবাদক আগামী ২২.০২.২০২১ শি. মদধ্য শবমুক্ত হদবন। 

 

১ 

ক্রম কম বকতবার নাম, আইশি, পেশব, শবষয় ও কম বস্থল  বেশলকৃত/পোয়নকৃত পে ও কম বস্থল 

০১. 

ফমা: আব্দুল লশতফ (২০১৬৭০৪৯৫১) 

সহকারী শশক্ষক (ইসলাম শশক্ষা) 

ভান্ডাশরয়া বন্দর সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় 

ভান্ডাশরয়া, শপদরাজপুর 

সহকারী শশক্ষক  

ফেলোর আহদমে সরকাশর মাধ্যশমক শবদ্যালয়  

খুলনা 

০২. 

শুদভন্দু কুমার বাহাদুর (২০১৬৭১০০৭৯) 

সহকারী শশক্ষক (দভৌত শবজ্ঞান) 

নাশসরনগর সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় 

নাশসরনগর, ব্রাহ্মণবাশিয়া 

সহকারী শশক্ষক  

ফেলোর আহদমে সরকাশর মাধ্যশমক শবদ্যালয়  

খুলনা 

০৩. 

শজনাত ফরদহনা (২০১৮৭১৪৯৪১) 

সহকারী শশক্ষক (ইাংদরশজ) 

কুতুবশেয়া সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় 

কুতুবশেয়া, কক্সবাজার 

সহকারী শশক্ষক  

িানমশন্ড কামরুদেছা সরকাশর বাশলকা উচ্চ 

শবদ্যালয় 

ঢাকা 

০৪. 

আদয়শা শছশিকা (২০১৬৭০৪১৬৪) 

সহকারী শশক্ষক (ইাংদরশজ) 

হশবগঞ্জ সরকাশর উচ্চ শবদ্যালয় 

হশবগঞ্জ 

সহকারী শশক্ষক  

সবুজবাগ সরকাশর উচ্চ শবদ্যালয় 

ঢাকা 

০৫. 

শেলরুবা ফবগম সঞ্চয় (২০১৬৭০০৭৯৩) 

সহকারী শশক্ষক (বাাংলা) 

এস. শভ সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় 

শকদশারগঞ্জ 

সহকারী শশক্ষক  

মশতশিল সরকাশর বালক উচ্চ শবদ্যালয় 

ঢাকা 

http://www.dshe.gov.bd/
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বেশলজশনত কারদণ শবমুশক্ত ও ফর্াগোন উভয়দক্ষদে সাংশিষ্ট অশফস/প্রশতষ্ঠান প্রিাদনর কদরাল 

প্যাদনল pds.sib.gov.bd/admin হদত অনলাইদন আর্ট বদকল ৪৭ পূরণ ও তার শপ্রন্টকশপ সাংগ্রহ পূব বক র্থারীশত স্বাক্ষর 

কদর শবমুক্ত ও ফর্াগোন প্রশক্রয়া সম্পে করদত হদব। 

 

 

 

 

 

 

 

১৬-২-২০২১ 

প্রদফসর ি. সসয়ে ফমা. ফগালাম ফারুক 

মহাপশরচালক 

 

স্মারক নাং- ৩৭.০২.০০০০.১০৬.১৯.০০১.২০.২২২/১(১৪) তাশরখ: 
   ৩ ফাল্গুন ১৪২৭ 

১৬ ফফব্রুয়াশর ২০২১ 

 

অনুশলশপ সেয় অবগশত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য ফপ্ররণ করা হদলা: (দজেষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়): 

১) সশচব, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবভাগ, শশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সশচবালয়, ঢাকা। দৃশষ্ট আকষ বণ: অশতশরক্ত সশচব (মাধ্যশমক-১) 

২) প্রিান শহসাবরক্ষণ কম বকতবা, শশক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা। 

৩) শবভাগীয় শহসাব শনয়ন্ত্রক, ........................... শবভাগ ......................................। 

৪) ফজলা প্রশাসক, ................................................................................ | 

৫) উপপশরচালক, বাাংলাদেশ ফলখ সামগ্রী, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অশফস, ফতজগাঁও, ঢাকা-১২০৮ (পরবতী ফগদজদে প্রকাদশর জন্য অনুদরাি করা হদলা) 

৬) উপপশরচালক, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা, ............................... অঞ্চল, ................................। 

৭) শসদেম এনাশলে, ইএমআইএস ফসল, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর, ঢাকা (ওদয়বসাইদে প্রকাদশর অনুদরাি করা হদলা) 

৮) প্রিান শশক্ষক/শশশক্ষকা, ..........................................................................। 

৯) ফজলা শশক্ষা অশফসার, ...................................................। 

১০) ফজলা/উপদজলা শহসাবরক্ষণ অশফসার, .............................................। 

১১) জনাব/দবগম ................................................................................................................... .। 

১২) মহাপশরচালক মদহােদয়র ব্যশক্তগত সহকারী, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর, ঢাকা। 

১৩) পশরচালক (মাধ্যশমক)মদহােদয়র ব্যশক্তগত সহকারী, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর, ঢাকা। 

১৪) সাংরক্ষণ নশথ। 

 

 

 

 

 

১৬-২-২০২১ 

ফমাোঃ আশমনুল ইসলাম টুকু 

সহকারী পশরচালক-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ 

 


