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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর 

সরকাশর মাধ্যশমক শাখা 

www.dshe.gov.bd 
ঢাকা 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.৩১.০০১.২১.818 তাশরখ: 
১8 আষাঢ় ১৪২৯ 

২ জুলাই  ২০২২ 

প্রজ্ঞাপন 

 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তরািীন শনম্নবশণ িত কমিকতিাগণদক পুনরাদেশ না দেওয়া পর্ িন্ত শনজ দবতন ও দবতনক্রদম নাদমর পাদশ বশণ িত 

পে ও কমিস্থদল বেশল/পোয়ন করা হদলা: 

ক্রম. কমিকতিার নাম, আইশি, পেশব, শবষয় ও কমিস্থল বেশলকৃত/পোয়নকৃত পে ও কমিস্থল 

1.  

ম োোঃ ম োজোহোরুল আন োয়োর (২০১৬৭০৩৭৪৪) 

সিস য়র সিক্ষক (গসিত) 

বগুড়ো সজলো স্কুল 

বগুড়ো 

সিস য়র সিক্ষক (গসিত) 

আর োস ন োলো িরকোসর উচ্চ সবদ্যোলয় 

ঢোকো 

2.  

ম োোঃ হোসিজুর রহ ো  (২০১৬৭০৬৭৭৬) 

সিস য়র সিক্ষক (চোরুকলো) 

বগুড়ো সজলো স্কুল 

বগুড়ো 

সিস য়র সিক্ষক (চোরুকলো) 

রোজবোড়ী িরকোসর বোসলকো উচ্চ সবদ্যোলয় 

রোজবোড়ী 

3.  

ম োোঃ আস সুর রহ ো  (২০১৬৭০৪২৮১) 

সিস য়র সিক্ষক (ইিলো  ধ ম) 

জো োলপুর সজলো স্কুল 

জো োলপুর 

সিস য়র সিক্ষক (ইিলো  ধ ম) 

রোজবোড়ী িরকোসর বোসলকো উচ্চ সবদ্যোলয় 

রোজবোড়ী 

4.  

কোজী আজোহোর আলী (২০১৬৭০৮৮১৭) 

সিস য়র সিক্ষক (কৃসি সিক্ষো) 

জো োলপুর সজলো স্কুল 

জো োলপুর 

সিস য়র সিক্ষক (কৃসি সিক্ষো) 

জুরোই  মিখ কো োল িরকোসর উচ্চ সবদ্যোলয় 

ঢোকো 

5.  

ম ো: মরজোউল ইিলো  (২০১৬৭০৭২৪৫) 

সিস য়র সিক্ষক (ইিলো  ধ ম) 

মেলদুয়োর সিয়ে আব্দুল জব্বোর িরকোসর উচ্চ সবদ্যোলয় 

মেলদুয়োর,  োঙ্গোইল 

সিস য়র সিক্ষক (ইিলো  ধ ম) 

রোজবোড়ী িরকোসর বোসলকো উচ্চ সবদ্যোলয় 

রোজবোড়ী 

6.  

সিয়েো তো সজয়ো সুলতো ো (২০১৬৭০৪৬৮৯) 

িহকোরী সিক্ষক (বোাংলো) 

িনতোি ইিলো ী সবশ্বসবদ্যোলয় িরকোসর বোসলকো উচ্চ সবদ্যোলয় 

 োঙ্গোইল 

িহকোরী সিক্ষক (বোাংলো) 

ঢোকো কনলসজনয়  স্কুল 

ঢোকো 

7.  

ম োোঃ মরজোউল কসর  (২০১৬৭০৩৭৭৪) 

িহকোরী সিক্ষক (িোরীসরক সিক্ষো) 

িনতোি ইিলো ী সবশ্বসবদ্যোলয় িরকোসর বোসলকো উচ্চ সবদ্যোলয় 

 োঙ্গোইল 

িহকোরী সিক্ষক (িোরীসরক সিক্ষো) 

 বোবপুর িরকোসর উচ্চ সবদ্যোলয় 

ঢোকো 

8.  

মুহোম্মে িোহী  আল  োমু  (২০১৬৭০৭৬৭৮) 

সিস য়র সিক্ষক (িো োসজক সবজ্ঞো ) 

সবন্দুবোসি ী িরকোসর বোলক উচ্চ সবদ্যোলয় 

 োঙ্গোইল 

সিস য়র সিক্ষক (িো োসজক সবজ্ঞো ) 

ইউ োইন ড ইিলোস য়ো িরকোসর উচ্চ সবদ্যোলয় 

 োেোরীপুর 

9.  

ম োোঃ  সজবুর রহ ো  (২০১৬৭০৩১৩০) 

িহকোরী সিক্ষক (ইিলো  ধ ম) 

ম ত্রনকো ো িরকোসর বোসলকো উচ্চ সবদ্যোলয় 

ম ত্রনকো ো 

িহকোরী সিক্ষক (ইিলো  ধ ম) 

আর োস ন োলো িরকোসর উচ্চ সবদ্যোলয় 

ঢোকো 
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10.  

এ.নক.এ   সিউর রহ ো  (২০১৬৭০০২৭৫) 

সিস য়র সিক্ষক (িো োসজক সবজ্ঞো ) 

মগৌরীপুর রোনজন্দ্র সকনিোর ির. উচ্চ সবদ্যোলয় 

মগৌরীপুর,  য়  সিাংহ 

সিস য়র সিক্ষক (িো োসজক সবজ্ঞো ) 

বীিোপোসি িরকোসর বোসলকো উচ্চ সবদ্যোলয় 

মগোপোলগঞ্জ 

11.  

আনিক  োহমুে (২০১৬৭০৭২৪৩) 

িহকোরী সিক্ষক (ব্যবিোয় সিক্ষো) 

গভ. ল্যোবনর সর হোই স্কুল,  য়  সিাংহ 

 য়  সিাংহ 

িহকোরী সিক্ষক (ব্যবিোয় সিক্ষো) 

িীতো োথ  থুরো োথ  নডল িরকোসর উচ্চ সবদ্যোলয় 

মগোপোলগঞ্জ 

12.  

ম ো: আরিোে আলী (২০১৬৭০৮৬০৮) 

িহকোরী সিক্ষক (িো োসজক সবজ্ঞো ) 

সে োজপুর িরকোসর বোসলকো উচ্চ সবদ্যোলয় 

সে োজপুর 

িহকোরী সিক্ষক (িো োসজক সবজ্ঞো ) 

সিবগঞ্জ  নডল িরকোসর উচ্চ সবদ্যোলয়, সিবগঞ্জ, 

চাঁপোই বোবগঞ্জ 

13.  

ম ো: আস ছুর রহ ো  (২০১৬৭০৩৪৮৩) 

সিস য়র সিক্ষক (িো োসজক সবজ্ঞো ) 

সে োজপুর িরকোসর বোসলকো উচ্চ সবদ্যোলয় 

সে োজপুর 

সিস য়র সিক্ষক (িো োসজক সবজ্ঞো ) 

রোজবোড়ী িরকোসর উচ্চ সবদ্যোলয় 

রোজবোড়ী 

 

০২।     জনস্বাদথি এ আদেশ জাশর করা হদলা। উশিশখত কমিকতিাগণ আগামী ৫.০৭.২০২২ শি. শবমুক্ত বদল গণ্য হদবন। 

বেসলজস ত কোরনি সবমুসি ও ম োগেো  উভয়নক্ষনত্র িাংসিষ্ট অসিি/প্রসতষ্ঠো  প্রধোন র কনরোল প্যোন ল pds.sib.gov.bd/admin হনত অ লোইন  

আর্ট মনকল ৪৭ পূরি ও তোর সপ্রন্টকসপ িাংগ্রহ পূব মক  থোরীসত স্বোক্ষর কনর সবমুি ও ম োগেো  প্রসিয়ো িম্পন্ন করনত হনব। 

 

 

স্বাক্ষরিত 

(অধ্যাপক দনহাল আহদমে) 

মহাপশরচালক 

 

 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.৩১.০০১.২১.818/1(১৪) তাশরখ: 
 ১8 আষাঢ় ১৪২৯ 

  ২ জুলাই  ২০২২ 

অনুসলসপ িেয় অবগসত ও প্রনয়োজ ীয় ব্যবস্থো গ্রহনির জন্য মপ্ররি করো হনলো: (মজেষ্ঠতোর ি োনুিোনর  য়): 

১) িসচব,  োধ্যস ক ও উচ্চ সিক্ষো সবভোগ, সিক্ষো  ন্ত্রিোলয়, বোাংলোনেি িসচবোলয়, ঢোকো। দৃসষ্ট আকি মি: অসতসরি িসচব ( োধ্যস ক-১) 

২) প্রধো  সহিোবরক্ষি ক মকতমো, সিক্ষো  ন্ত্রিোলয়, ৪৫ পুরো ো পল্ট , ঢোকো। 

৩) সবভোগীয় সহিোব স য়ন্ত্রক, ........................... সবভোগ ......................................। 

৪) মজলো প্রিোিক, ................................................................................| 

৫) উপপসরচোলক, বোাংলোনেি মলখ িো গ্রী, মুদ্রি ও প্রকোি ো অসিি, মতজগাঁও, ঢোকো-১২০৮ (পরবতী মগনজন  প্রকোনির জন্য অনুনরোধ করো হনলো) 

৬) উপপসরচোলক,  োধ্যস ক ও উচ্চ সিক্ষো, ............................... অঞ্চল, ................................। 

৭) সিনে  এ োসলে, ইএ আইএি মিল,  োধ্যস ক ও উচ্চ সিক্ষো অসধেপ্তর, ঢোকো (ওনয়বিোইন  প্রকোনির অনুনরোধ করো হনলো) 

৮) প্রধো  সিক্ষক/সিসক্ষকো, ..........................................................................। 

৯) মজলো সিক্ষো অসিিোর, ...................................................। 

১০) মজলো/উপনজলো সহিোবরক্ষি অসিিোর, .............................................। 

১১) জ োব/মবগ  ....................................................................................................................। 

১২)  হোপসরচোলক  নহোেনয়র ব্যসিগত িহকোরী,  োধ্যস ক ও উচ্চ সিক্ষো অসধেপ্তর, ঢোকো। 

১৩) পসরচোলক ( োধ্যস ক) নহোেনয়র ব্যসিগত িহকোরী,  োধ্যস ক ও উচ্চ সিক্ষো অসধেপ্তর, ঢোকো। 

১৪) িাংরক্ষি  সথ। 

 

 

 

 

০২.০৭.২০২২ 

দমাোঃ আশমনুল ইসলাম টুকু 

সহকারী পশরচালক-১ 

 

 

 

২ 


