
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া ম ণালয় 

মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ 
শাসন ও সং াপন শাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
www.shed.gov.bd

ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.০৮.০০২.১৮.১১৬ তািরখ: 
১০ ফ যা়ির ২০২০

২৭ মাঘ ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালেয়র িনে া  কমচারীগেণর আেবদেনর ি েত তােদর নােমর পাে  উি িখত
তািরেখ ঐি ক  ম র করা হেলা :

িমক নং নাম পদবী াথ ত ঐি ক 
তািরখ িদবস

১ জনাব ইসরাত জাহান াট া িরক কাম-কি উটার 
অপােরটর

২৩/০৩/২০২০
 ২৭/০৫/২০২০
 ০৩/০৮/২০২০

শব-ই-িমরাজ
ঈদ-উল-িফতর (ঈেদর পেরর 

২য় িদন)
ঈদ-উল-আযহা (ঈেদর পেরর 

২য় িদন)

২ জনাব মা: ছােদ র রহমান াট া িরক কাম-কি উটার 
অপােরটর

৩ জনাব সায়াই ল ইসলাম াট া িরক কাম-কি উটার 
অপােরটর

৪ মাঃ আ র রিহম কি উটার অপােরটর
৫ মাঃ সাি র হােসন কি উটার অপােরটর

৬ জনাব মা: রিবউল ইসলাম অিফস সহকারী কাম-কি উটার 
া িরক

৭ জনাব সানিজদা পারভীন অিফস সহকারী কাম-কি উটার 
া িরক

৮ জনাব সািনয়া আ ার অিফস সহকারী কাম-কি উটার 
া িরক

৯ জনাব মা: রািজ ল হাসান অিফস সহকারী কাম-কি উটার 
া িরক

১০ জনাব মা: রািক ামান অিফস সহকারী কাম-কি উটার 
া িরক

১১ জনাব িশকদার কিবর হােসন ক ািশয়ার (চ.দা.)
১২ জনাব সাথী খা ন ডাটা এি /কে াল অপােরটর
১৩ জনাব মাঃ সিজ ল ইসলাম ডাটা এি  অপােরটর
১৪ জনাব মা: কাম ামান অিফস সহায়ক
১৫ জনাব মা: আিত ল ইসলাম অিফস সহায়ক
১৬ জনাব মা: রােশদ িময়া অিফস সহায়ক
১৭ ক.এম. আলী হােসন অিফস সহায়ক
১৮ জনাব মাঃ বােয়িজদ হােসন অিফস সহায়ক

১৯ জনাব সানিজদা আ ার াট া িরক কাম-কি উটার 
অপােরটর 

২০ জনাব িবলিকস খা ন াট া িরক কাম-কি উটার 
অপােরটর

২১ জনাব মা: িলটন িময়া াট া িরক কাম-কি উটার 
অপােরটর

২২ জনাব মাঃ এনা ল হক কি উটার অপােরটর

১



২৭/০৫/২০২০
 ০৩/০৮/২০২০
 ১৪/১০/২০২০

ঈদ-উল-িফতর (ঈেদর পেরর 
২য় িদন)

ঈদ-উল-আযহা (ঈেদর পেরর 
২য় িদন)

আেখির চাহার সা া

২৩ জনাব আ  সাঈদ মা. বারহান 
উি ন কি উটার অপােরটর

২৪ জনাব মাছা: আিরফা আ ার অিফস সহকারী কাম-কি উটার 
া িরক

২৫ জনাব মা. আজা ল সরকার অিফস সহকারী কাম-কি উটার 
া িরক

২৬ জনাব মা: রােশদ আলী িসিনয়র ডাটা এি /কে াল 
অপােরটর

২৭ জনাব মা: শািকল অিফস সহায়ক
২৮ জনাব মা: মাবারক হােসন অিফস সহায়ক
২৯ জনাব হাসেন আরা আ ার অিফস সহায়ক
৩০ জনাব ির  আ ার অিফস সহায়ক
৩১ জনাব সা র রহমান অিফস সহায়ক
৩২ জনাব আি অিফস সহায়ক

৩৩ জনাব হদােয় ে ছা অিফস সহায়ক
২৩/০৩/২০২০
০৩/০৮/২০২০
১৪/১০/২০২০

শব-ই- মরাজ
ঈদ-উল-আযহা (ঈেদর পেরর 

২য় িদন)
আেখির চাহার সা া

৩৪ জনাব মাঃ শাম র রহমান াট া িরক কাম-কি উটার 
অপােরটর ২৩/০৩/২০২০

২৭/০৫/২০২০
১৪/১০/২০২০

শব-ই- মরাজ
ঈদ-উল-িফতর (ঈেদর পেরর 

২য় িদন)
আেখির চাহার সা া৩৫ জনাব তািনয়া মমতাজ অিফস সহায়ক

িহ  পব : 

িমক নং নাম পদবী
াথ ত ঐি ক 

তািরখ িদবস

১ জনাব বা েদব চ  রায় াট া িরক কাম-কি উটার 
অপােরটর

২২/০৩/২০২০
১৭/০৯/২০২০
২৫/১০/২০২০

  হির াদ ঠা েরর 
আিবভাব
ভ মহালয়া

  গা জা

২ জনাব রতন চ  দাস াট া িরক কাম-কি উটার 
অপােরটর

২৯/০১/২০২০
০৯/০৩/২০২০
২৫/১০/২০২০

  সর তী জা
ভ দালযা া
  গা জা

৩ জনাব িম ন মার 
ম মদার

অিফস সহকারী কাম-কি উটার 
া িরক

০৯/০৩/২০২০
২২/০৩/২০২০
২৫/১০/২০২০

ভ দালযা া
  হির াদ ঠা েরর 

আিবভাব
  গা জা (নবমী)

৪ জনাব গািব  িব াস অিফস সহায়ক
২৯/০১/২০২০
২২/০৩/২০২০
১৭/০৯/২০২০

  সর তী জা
  হির াদ ঠা েরর 

আিবভাব
ভ মহালয়া

বৗ  পব:

িমক নং নাম পদবী
াথ ত ঐি ক 

তািরখ িদবস

১ জনাব সজীব চাকমা অিফস সহায়ক
১২/০৪/২০২০
০২/০৯/২০২০
০১/১০/২০২০

বসািব উৎসব
ম  িণমা
বারণা িণমা

২.     যথাযথ ক পে র অ েমাদন ও িনেদশ েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

২



১০ -২-২০ ২০

মাহা দ আ  নােসর বগ
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৯১৩০
ইেমইল:

sas_admin1@moedu.gov.bd

ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.০৮.০০২.১৮.১১৬/১(৯) তািরখ: ২৭ মাঘ ১৪২৬
১০ ফ যা়ির ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) অিতির  সিচব (সকল), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব (সকল), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) ধান (পিরক না), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) উপসিচব/উপ ধান (সকল), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) িসিনয়র সহকারী সিচব/সহকারী সিচব (সকল), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,
ঢাকা।
৬) িসিনয়র সহকারী ধান/সহকারী ধান (সকল), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,
ঢাকা।
৭) িসিনয়র িসে ম এনািল , মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৮) িহসাবর ণ কমকতা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৯) জনাব..................................................

১০ -২-২০ ২০

মাহা দ আ  নােসর বগ
উপসিচব

৩


