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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

নেভ র,২০১৯ মােসর িডউ  অিফসােরর দািয় া েদর নামীয় তািলকা কাশ করা হেলা ( জ তার িভি েত নয়)

তািরখ িডউ  অিফসােরর নাম ও পদবী
০১/১১/১৯ মাঃ রিবউল হাসান, ভাষক(পদাথ িব ান)

মাঃ মােজ ল ইসলাম, ভাষক(আইিস )সংরি ত
ফারহানা হািলম, কাচ ( েডা)
ডিল রানী সরকার, কাচ (ি েকট)সংরি ত

০২/১১/১৯ মাঃ মা ািফ র রহমান, ভাষক (গিণত)
মাঃ সিমর উি ন আহেমদ কাচ(বি ং) সংরি ত

শারিমন রহমান, কাচ ( ং)
জাবায়দা খা◌্নম, দশক (জীবিব া)সংরি ত

০৩/১১/১৯ মাঃ মাই ল হাসান, কাচ (বি ং)
মাঃ শরী ল ইসলাম কাচ (বাে টবল)সংরি ত

তািনয়া আফিরন, কাচ ( াতার)
মিজনা বগম, িসিনয়র কাচ (এ াথ.)সংরি ত

০৪/১১/১৯ ড. মাঃ শামী ামান, ভাষক (বাংলা)
মাঃ সােজ র রহমান, কাচ ( াতার)সংরি ত

আসমা খানম, ভাষক (অথনীিত)
ফােতমা জ জাহরা, কাচ (ি েকট)সংরি ত

০৫/১১/১৯ মাঃ মাবারক হােসন , কাচ (এ াথ)
মাঃ মিশউর রহমান িব ব, কাচ (হিক)সংরি ত

নাসিরন আ ার, িসিনয়র কাচ (িজম.)
জা াত রেহনা ফরেদৗসী, ভাষক (দশন)সংরি ত

০৬/১১/১৯ মাঃ মিন ামান খান, ভাষক (ইংেরিজ)
মাঃ রািফউল আহেমদ, ভাষক (গিণত)সংরি ত

ফারহানা িবনেত বারী, ভাষক ( ািণিব া)
মাসা. তসিলমা খা ন, কাচ ( টিনস)সংরি ত

০৭/১১/১৯ মাঃ আ ােহল কাফী, কাচ (এ াথ)
মাঃ আ  ওবায়দা ইয়া, িফিজওেথরািপ ,সংরি ত

িরনা চাকমা, কাচ (আচারী)
সােদকা ইয়াসিমন, গেবষণা সহেযাগী,সংরি ত

০৮/১১/১৯ মাঃ শওকত আকবর, ভাষক (রা িব ান)
মাঃ সালায়মান কাচ (কারােত)সংরি ত

ৎফা আ ার, িফিজওেথরািপ
ফৗিজয়া দা ই, কাচ (এ াথ.)সংরি ত

০৯/১১/১৯ মাঃ শিফ ল ইসলাম, াটস সাইেকালিজ
মাঃ মাশাররফ হােসন, কাচ ( াতার)সংরি ত

শাহনাজ বগম, ভাষক (ইিতহাস)
শািরমন লতানা, সহকারী িশ ক(কি .)সংরি ত

১০/১১/১৯ এসএম জা ীর আলম রিন, কাচ( েডা)
মাঃ আলগমীর হােসন, কাচ (হিক)সংরি ত

িশিরন লতানা কাচ (এ াথ.)
ডিল রানী সরকার, কাচ (ি েকট)সংরি ত

১১/১১/১৯ মাঃ আ  ওবায়দা ইয়া, িফিজওেথরািপ
মাঃ রিফ ল ইসলাম, ( দশক)সংরি ত

লাই ন নাহার, ভাষক (বাংলা)
উিম আ ার ভাষক (ইিতহাস)সংরি ত

১২/১১/১৯ মাঃ রািফউল আহেমদ, ভাষক (গিণত)
মাঃ মাসিফ র রহমান ির ান, কাচ(িজম.)সংরি ত

ঈিশতা আফেরাজ, কাচ ( টিনস)
িরনা চাকমা, কাচ (আচারী)সংরি ত

১৩/১১/১৯ মাঃ মিশউর রহমান িব ব, কাচ (হিক)
মাহা দ নােছর উি ন, ভাষক (ই.িশ.)সংরি ত

আহিমদ খা ন, ভাষক (ইংেরিজ)
তািনয়া আফিরন, কাচ ( াতার)সংরি ত

১৪/১১/১৯ মাঃ মাসিফ র রহমান ির ান, কাচ(িজম.)
মাঃ রিবউল হাসান, ভাষক(পদাথিব ান)সংরি ত

ফারহানা কাওসার, কাচ ( ং)
জয়া চাকমা, কাচ ( টবল)সংরি ত
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১৫/১১/১৯ মাঃ সােজ র রহমান, কাচ ( াতার)
মাঃ রােশ ল হক, কাচ (ভিলবল)সংরি ত

ফারহানা হািলম কাচ ( েডা)
শারিমন রহমান, কাচ ( ং)সংরি ত

১৬/১১/১৯ মাহা দ নােছর উি ন, ভাষক (ই.িশ.)
মাঃ মিশউর রহমান িব ব, কাচ (হিক)সংরি ত

ডিল রানী সরকার, কাচ (ি েকট)
ফারহানা হািলম, কাচ ( েডা)সংরি ত

১৭/১১/১৯ মাঃ সালায়মান কাচ (কারােত)
ভ রায়, ভাষক (বাংলা)সংরি ত

জাবায়দা খা◌্নম, দশক (জীবিব া)
শারিমন রহমান, কাচ ( ং)সংরি ত

১৮/১১/১৯ মাঃ নজ ল ইসলাম, ভাষক ( েগাল)
মাঃ মিশউর রহমান িব ব, কাচ (হিক)সংরি ত

মিজনা বগম, িসিনয়র কাচ (এ াথ.)
তািনয়া আফিরন, কাচ ( াতার)সংরি ত

১৯/১১/১৯ শখ মাঃ না  কাচ, (হিক)
মাঃ রািফউল আহেমদ, ভাষক (গিণত)সংরি ত

ফােতমা জ জাহরা, কাচ (ি েকট)
আসমা খানম, ভাষক (অথনীিত)সংরি ত

২০/১১/১৯ মাঃ লিত র রহমান, (িপ আই)
মাঃ আ  ওবায়দা ইয়া, িফিজওেথরািপ  সংরি ত

জা াত রেহনা ফরেদৗসী, ভাষক (দশন)
নাসিরন আ ার, িসিনয়র কাচ (িজম.)সংরি ত

২১/১১/১৯ মাঃ মাসিফ র রহমান ির ান, কাচ(িজম.)
মাঃ জািহদ হাসান রা , কাচ (হিক)সংরি ত

মাসা. তসিলমা খা ন, কাচ ( টিনস)
ফারহানা িবনেত বারী, ভাষক ( ািণিব া)সংরি ত

২২/১১/১৯ মাঃ রিফ ল ইসলাম, দশক
মাঃ শিফ ল ইসলাম, াটস সাইেকালিজ  সংরি ত

সােদকা ইয়াসিমন, গেবষণা সহেযাগী
িরনা চাকমা, কাচ (আচারী)সংরি ত

২৩/১১/১৯ খােলদ মাহ দ আকাশ, কাচ (বাে টবল)
মাঃ শওকত আকবর, ভাষক (রা িব ান)সংরি ত

ফৗিজয়া দা ই, কাচ (এ াথ.)
ৎফা আ ার, (িফিজওেথরািপ )

২৪/১১/১৯ মাঃ শাহজাহান, াগািরক
মাঃ আ ােহল কাফী, কাচ (এ াথ)সংরি ত

শািরমন লতানা, সহকারী িশ ক(কি .)
শাহনাজ বগম, ভাষক (ইিতহাস)সংরি ত

২৫/১১/১৯ মাঃ গালাম ইসিতয়াক, কাচ (ি েকট)
মাঃ মিন ামান খান, ভাষক (ইংেরিজ)সংরি ত

ডিল রানী সরকার, কাচ (ি েকট)
িশিরন লতানা কাচ (এ াথ.)সংরি ত

২৬/১১/১৯ মাঃ জািকর হােসন, কাচ ( টিনস)
মাঃ মাবারক হােসন , কাচ (এ াথ)সংরি ত

উিম আ ার ভাষক (ইিতহাস)
লাই ন নাহার, ভাষক (বাংলা)সংরি ত

২৭/১১/১৯ মাঃ রােশ ল হক, কাচ (ভিলবল)
ড. মাঃ শামী ামান, ভাষক (বাংলা)সংরি ত

িরনা চাকমা, কাচ (আচারী)
ঈিশতা আফেরাজ, কাচ ( টিনস)সংরি ত

২৮/১১/১৯ মাঃ শিহ ল ইসলাম, কাচ (ডাইিভং)
মাঃ মাই ল হাসান, কাচ (বি ং)সংরি ত

তািনয়া আফিরন, কাচ ( াতার)
আহিমদ খা ন, ভাষক (ইংেরিজ)সংরি ত

২৯/১১/১৯ মাঃ মাশাররফ হােসন, কাচ ( াতার)
মাঃ মা ািফ র রহমান, ভাষক (গিণত)সংরি ত

জয়া চাকমা, কাচ ( টবল)
ফারহানা কাওসার, কাচ ( ং)সংরি ত

৩০/১১/১৯ মাঃ ের আলম, কাচ (আচারী)
মাঃ সােজ র রহমান, কাচ ( াতার)সংরি ত

শারিমন রহমান, কাচ ( ং)
উিম আ ার ভাষক (ইিতহাস)সংরি ত

১।দািয় া  অিফসার   দািয়ে র িদেন িনে া  িবষয় েলা িনি ত করেবন।
ক.িনিদ  িতেবদন রণ বক পরিদন সকাল ৯.০০ ঘ কায় মহাপিরচালক মেহাদেয়র সােথ সা াত করেবন।
খ.িনেয়াগ া  অিফসার উপি ত থাকেল সংরি ত অিফসার কান েমই দািয়  পালন করেবন না।
গ.দািয়  া  অিফসার ১নং ডাইিনং হেলর িশ াথ েদর লাব  ভােব ডাইিনং এ েবশ করা িনি ত করেবন।
ঘ.দািয়  া  অিফসার াতঃরাশ, ম েভাজ, িম  ক ও নশেভাজ পিরদশনসহ খাবােরর াদ, নগতমান ও খাে র
পিরমান যাচাই কের ডাইিনংেয় রি ত রিজ াের ম সহ া র করেবন।
ঙ.দািয়  া  অিফসার মেসর কাদারেদর দ   সাম ী হণ করেবন এবং মালামাল হেণর সময় িন িলিখত িবষয় িলর

িত সজাগ ি  রাখেবন।
(১) মালামাল হেণর ে  ে র নগত মান যাচাই স ক পিরমান িবএস আই অ েমািদত পে র ময়াদ ইত ািদ িসিডউল
অ যায়ী দেখ হণ করেবন।
(২)সরবরাহ ত খা  হেণর সময় চািহদাপে  া র করেবন। কাদােরর অবেহলা স েক অবিহত এবং েয়াজেন ক প েক
িলিখত অিভেযাগ পশ করেবন।
(৩)পিলিথন ােগ সরবরাহ ত মালামাল হণ করেবন না।
২।দািয় া  অিফসার য় স া প তদারিক করেবন।
৩।দািয় া  অিফসার য় সরকাির কােজ িত ােনর বাইের অব ান করেল সে ে  েবই শাখা ধানেক অবিহত করেত হেব
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এবং শাখা ধান অ  একজনেক দািয়  দান করেবন।
৪।উপ  কাযপিরিধ অ যায়ী দািয় া  অিফসার তার দািয় স হ যথাযথভােব পালন করেবন। দািয় স হ ুভােব পালেনর

িবধােথ দািয় া  অিফসার সিদেনর অ া  সকল কায ম থেক িবরত থাকেবন। িত ােনর সািবক মান উ য়েনর লে
সকলেক যথাযথভােব দািয়  পালেনর জ  অ েরাধ করা হেলা। 
যথাযথ ক পে র িনেদশ েম এ আেদশ জারী করা হেলা।

২৩-১০ -২০ ১৯

মাঃ ছিগর হােসন
উপ-পিরচালক

ন র: ৩৪.০৪.০০০০.০০১.১৮.৭৭১.১৯.৭৩৯/১(৯) তািরখ: ৭ কািতক ১৪২৬
২৩ অে াবর ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
২) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন ও অথ), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৩) পিরচালক, িশ ণ শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৪) অ , কেলজ শাখা, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৫) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক ( ীড়া িব ান), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৬) আহবায়ক মস কিম , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান।
৭) িহসাব র ণ কমকতা, িহসাব শাখা, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৮) িনরাপ া কমকতা, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান।
৯) িনরাপ া পারভাইজার, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান।
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মাঃ ছিগর হােসন
উপ-পিরচালক
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