গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
শশক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যশমক ও উচ্চশশক্ষা অশিেপ্তর
সরকাশর মাধ্যশমক শাখা
www.dshe.gov.bd
ঢাকা
নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.১৯.০০১.২০.৩৪৯

তাশরখ:

২৪ ফাল্গুন ১৪২৭
০৯ মার্ চ ২০২১

প্রজ্ঞাপন
মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা অমিদপ্তরািীন মনম্নবমণ িত কমিকতিাকক পুনরাকদি না দদওয়া পর্ িন্ত মনজ দবতন ও দবতনক্রকম নাকমর
পাকি বমণ িত পদ ও কমিস্থকে বদমে/পদায়ন করা হকো

ক্রম.
০১.

০২।
হকবন।

কমিকতিার নাম, আইমি, পদমব, মবষয় ও কমিস্থে
তামনয়া সুেতানা মমতু (২০১৮৭১৪৭৮০)
সহকারী মিক্ষক (ইংকরমজ)
গভঃ মকিে গােিস হাই স্কুে
ব্রাহ্মণবামিয়া

বদমেকৃত/পদায়নকৃত পদ ও কমিস্থে
সহকারী মিক্ষক
দতজগাঁও সরকামর উচ্চ মবদ্যােয়
ঢাকা

আকবদকনর দপ্রমক্ষকত এ আকদি জামর করা হকো। উমিমিত কমিকতিা আগামী ১৩.০৩.২০২১ মি. মকধ্য মবমুক্ত

বেশলজশনত কারদণ শবমুশি ও য াগোন উভয়দক্ষদে সাংশিষ্ট অশফস/প্রশতষ্ঠান প্রিাদনর কদরাল
চ
প্যাদনল pds.sib.gov.bd/admin হদত অনলাইদন আর্টদকল
৪৭ পূরণ ও তার শপ্রন্টকশি সাংগ্রহ পূব চক থারীশত
স্বাক্ষর কদর শবমুি ও য াগোন প্রশিয়া সম্পন্ন করদত হদব।

৯-৩-২০২১
প্রদফসর ড. সসয়ে যমা. যগালাম ফারুক
মহািশরর্ালক
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নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.১৯.০০১.২০.৩৪৯/১(1৪)

তাশরখ:

২৪ ফাল্গুন ১৪২৭
০৯ মার্ চ ২০২১

অনুশলশি সেয় অবগশত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য যপ্ররণ করা হযলা: (দজেষ্ঠতার িমানুসাদর নয়):
01| সশর্ব, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবভাগ, শশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সশর্বালয়, ঢাকা। দৃশষ্ট আকর্ চণ: অশতশরি সশর্ব
(মাধ্যশমক-১)
02| প্রিান শহসাবরক্ষণ কমচকতচা, শশক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫ পুরানা িল্টন, ঢাকা।
03| শবভাগীয় শহসাব শনয়ন্ত্রক, ........................... শবভাগ ......................................।
04| ‡Rjv cÖkvmK................................................................................|
05| উিিশরর্ালক, বাাংলাদেশ যলখ সামগ্রী, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অশফস, যতজগাঁও, ঢাকা-১২০৮ (িরবতী যগদজদে প্রকাদশর
জন্য অনুদরাি করা হদলা)
06| উিিশরর্ালক, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা, ............................... অঞ্চল, ................................।
২

07| শসদেম এনাশলে, ইএমআইএস যসল, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর, ঢাকা (ওদয়বসাইদে প্রকাদশর অনুদরাি করা
হদলা)

08|
09|
10|
11|
12|
13|
14|

প্রিান শশক্ষক/শশশক্ষকা, ..........................................................................।
যজলা শশক্ষা অশফসার, ...................................................।
যজলা/উিদজলা শহসাবরক্ষণ অশফসার, ..................................।
জনাব/দবগম ..............................................................................................................।
মহািশরর্ালক মদহােদয়র ব্যশিগত সহকারী, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর, ঢাকা।
িশরর্ালক (মাধ্যশমক)মদহােদয়র ব্যশিগত সহকারী, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর, ঢাকা।
সাংরক্ষণ নশথ।

০৯-৩-২০২১
যমাোঃ আশমনুল ইসলাম টুকু
সহকারী িশরর্ালক-১
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