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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর 

সরকাশর মাধ্যশমক শাখা 

www.dshe.gov.bd 

ঢাকা 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৭.০০২.২০.১৩৩৯ তাশরখ: 
      ১৪ আশিন ১৪২৯ 

২৯ সসদেম্বর ২০২২ 

প্রজ্ঞাপন 

 

মাি যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তরািীন শবদ্যালয় ও পশরেশ শন শাখায় কম শরত উশিশখত কম শকতশাদক পুনরাদেশ না সেওয়া পর্ শন্ত শনজ সবতন ও 

সবতনক্রদম নাদমর পাদশ বশণ শত পে ও কম শস্থদল বেশল/পোয়ন করা হদলা : 

 

ক্রম কম শকতশার নাম, আইশি, পেশব, শবষয় ও কম শস্থল পদায়নকৃত পদ ও কম মস্থল 

০১. 

অনুপ কুমার শবিাস (২০১৬৫০৯৩৪০) 

সহকারী প্রিান শশক্ষক 

শেখ হাসিনা িরকাসর বাসিকা উচ্চ সবদ্যািয় ও কলিজ 

শগাপািগঞ্জ 

সহকারী প্রিান শশক্ষক 

রাজস্থিী তাইতংপাড়া িরকাসর উচ্চ সবদ্যািয় 

রাজস্থিী, রাঙ্গামাটি 

 

০২। র্থার্থ কর্তশপদক্ষর অনুদমােনক্রদম জনস্বাদথ শ এ আদেশ জাশর করা হদলা। উশিশখত কম শকতশা আগামী ০৬.১০.২০২২ শি. শবমুক্ত বদল 

গণ্য হদবন। 

বেশলজশনত কারদণ শবমুশক্ত ও সর্াগোন উভয়দক্ষদে সাংশিষ্ট অশিস/প্রশতষ্ঠান প্রিাদনর কদরাল প্যাদনল pds.sib.gov.bd/admin হদত 

অনলাইদন আর্ট শদকল ৪৭ পূরণ ও তার শপ্রন্টকশপ সাংগ্রহ পূব শক র্থারীশত স্বাক্ষর কদর শবমুক্ত ও সর্াগোন প্রশক্রয়া সম্পন্ন করদত হদব। 

 

 

 

২৯-9-২০২২ 

সমাোঃ আশমনুল ইসলাম টুকু 

সহকারী পশরচালক-১ 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৭.০০২.২০.১৩৩৯/1(১৫) তাশরখ: 
   ১৪ আশিন ১৪২৯ 

২৯ সসদেম্বর ২০২২ 

অনুশলশপ সেয় অবগশত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য সপ্ররণ করা হদলা: (সজযষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়): 

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

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

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

৪) পশরচালক (প্রশশক্ষণ) , মাধ্যশমক ও উচ্চশশক্ষা অশিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

৫) সজলা প্রশাসক, ................................................................................| 

৬) উপপশরচালক, বাাংলাদেশ সলখ সামগ্রী, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অশিস, সতজগাঁও, ঢাকা-১২০৮ (পরবতী সগদজদে প্রকাদশর জন্য অনুদরাি করা 

হদলা) 

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

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

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

১০) সজলা শশক্ষা অশিসার, ...................................................। 

১১) সজলা/উপদজলা শহসাবরক্ষণ অশিসার, .............................................। 

১২) জনাব/সবগম ....................................................................................................................। 

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

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

১৫) সাংরক্ষণ নশথ। 

 

 

 

২৯-9-২০২২ 

সমাোঃ আশমনুল ইসলাম টুকু 

সহকারী পশরচালক-১ 

১ 

http://www.dshe.gov.bd/

