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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর 

সরকাশর মাধ্যশমক শাখা 

www.dshe.gov.bd 
ঢাকা 

 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.27.001.20.641 তাশরখ: 

  2 প ৌষ ১৪২৭ 

১৭ শিদসম্বর ২০20 

 

অশিস আদেশ 

সুনামগঞ্জ পজলার জামালগঞ্জ উ দজলািীন জামালগঞ্জ সরকাশর মদিল উচ্চ শবদ্যালদয়র প্রিান শশক্ষক এিহক শিশিদত শনদয়াগ 

প্রোন না করায় এবাং পজেষ্ঠ সহকারী শশক্ষক জনাব পজোশতষ রঞ্জন তালুকোর ২৬/১১/২০২০শি. তাশরদখ মৃত্যেবরণ করায় 

বততমাদন পজেষ্ঠতম সহকারী শশক্ষক জনাব সীদতাষ কুমার তালুকোর প্রিান শশক্ষক (িারপ্রাপ্ত) শহদসদব আশথ তক পলনদেদনর 

ক্ষমতা  াওয়ার শনশমদি কাগজ ত্রসহ উ  শরচালক, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শসদলট অঞ্চল, শসদলট এর মাধ্যদম অত্র অশিেপ্তদর 

আদবেন োশখল কদরদেন। 

উদেশখত আদবেদনর পপ্রশক্ষদত শনম্নবশণ তত শততসমূদহ পজেষ্ঠতম সহকারী শশক্ষক জনাব সীদতাষ কুমার তালুকোর শহদসদব আশথ তক 

পলনদেদনর ক্ষমতা তাঁর ও তার আওতািীন সকল শশক্ষক কম তচারীগদণর পবতন িাতাশের শবদল স্বাক্ষরসহ অন্যান্য আশথ তক 

পলনদেদনর ক্ষমতা প্রোন করা হদলা। 

শতত সমূহ:- 

 (ক) এই োশয়ত্ব তাঁর শনজ োশয়দত্ব অশতশরক্ত োশয়ত্ব।  রবতীদত শূণ্য  দে প্রিান শশক্ষক/ প্রিান শশশক্ষকা প াগোদনর  র 

স্বয়াংশিয়িাদব এই আদেদশ প্রেি ক্ষমতা শবলুপ্ত হদব।(খ) পেজারী ও সাব পেজারী আইদনর এস.আর/৯৬ িশলউম-১ অনু ায়ী 

তাদক আনুষাংশগক িাতা, সম্মানী ইতোশে শবল সমূদহ স্বাক্ষর ক্ষমতা প্রোন করা হদলা। 

(গ) োশয়ত্ব  ালনকালীন সকল প্রকার আশথ তক অশনয়দমর জন্য শতশন সদব তাতিাদব োয়ী থাকদবন। তাদক শবশি শবিাদনর আদলাদক 

সকল প্রকার পলনদেন করদত হদব ও আশথ তক পলনদেদনর শহসাব শনকাশ অবশ্যই শনশে তস্ট পরশজষ্টাদর সাংরক্ষন করদত হদব। 

(ঘ) শতশন প্রচশলত শবশি পমাতাদবক োশয়ত্ব িাতা  াদবন। 

 

 

 

 

১৭-১২-২০২০ 

প্রদিসর ি. সসয়ে পমা. পগালাম িারুক 

মহা শরচালক 
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১৭ শিদসম্বর ২০20 

 

 অবগশত ও প্রদ া়জনী ় (প্রদ াজে পক্ষদত্র) ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুশলশ  পপ্ররণ করা হইল: 

১) প্রিান শহসাবরক্ষণ কম তকততা, শশক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫, পুরানা  ল্টন, ঢাকা। 

২) উ  শরচালক, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা ..............................অঞ্চল.......................। 

৩) পজলা শহসাবরক্ষণ কম তকততা...............................................। 

৪) পজলা শশক্ষা অশিসার, ..................................। 

৫) প্রিান শশক্ষক......................................................। 

৬) জনাব................................................। 

৭) সাংরক্ষণ নশথ। 
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পমাোঃ আশমনুল ইসলাম টুকু 

সহকারী  শরচালক-১ 

 


