
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় 

িবভাগীয় উপপিরচালেকর কাযালয়, াথিমক িশ া,
ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়মনিসংহ। 

http://dpe.mymensinghdiv.gov.bd
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২১ সে র ২০২১

৬ আি ন ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

কািভড-১৯ পিরি িতেত ছা -ছা ীেদর েয়াজনীয় িশখন ঘাটিত িচি তকরণ ও িনরাময়েযা  পাঠ পিরক না অ যায়ী পাঠদান এবং
িনমান কাজ সরজিমেন পিরদশেনর িনিমে   িন া রকারীর স া  মণ িচ।

ত াির খত াির খ   ওও   ব ারব ার সময়সময় ক ায মক ায ম য াত ায় ােত রয াত ায় ােত র   
ধ র ণধ র ণ ব াপ ন ায়ব াপ ন ায়

২৩.০৯.২০২১
হ িতবার

সকাল ০৯:০০ ময়মনিসংহ হেত ভা কা উপেজলার উে ে  যা া

সড়কপেথ

উপেজলা িশ া 
অিফসার, ভা কা ও 
গফর াও, ময়মনিসংহ।

সকাল ১০:০০ ভা কা উপেজলায় উপি িত।

সকাল ১০:৩০
ভা কা উপেজলার িবিভ  সরকাির াথিমক 
িব ালেয়র  িণকে  পাঠদান কায ম পযেব ণ 
এবং িব ালেয়র অবকাঠােমা ও পিরেবশ  পিরদশন।

বলা ১২:৩০ ভা কা হেত গফর াও উপেজলার উে ে  যা া

বলা ০১:৩০ গফর াও উপেজলার িবিভ  সরকাির াথিমক 
 িব ালেয়র অবকাঠােমা ও পিরেবশ  পিরদশন।

িবকাল ০৪:০০ গফর াও হেত ময়মনিসংেহর উে ে  যা া
িবকাল ০৫:৩০ ময়মনিসংেহ উপি িত।

২। ইহা সরকাির সফর।

২১-৯-২০২১
মাঃ আেনায়ার হােসন

উপপিরচালক

ন র: ৩৮.৪৫.০০০০.০০০.২৫.০২৪.১৮.৪০৫/১(১০) তািরখ: ৬ আি ন ১৪২৮
২১ সে র ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক ( ড-১), াথিমক িশ া অিধদ র
২) পিরচালক ( শাসন), াথিমক িশ া অিধদ র
৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, ময়মনিসংহ
৪) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ময়মনিসংহ
৫) িডিভশনাল কে ালার অব একাউ স, ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়মনিসংহ।
৬) জলা াথিমক িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া অিফস, ময়মনিসংহ

১



৭) পািরনেটনেড  , িপ আই, ময়মনিসংহ
৮) িশ া কমকতা, িবভাগীয় উপপিরচালেকর কাযালয়, াথিমক িশ া, ময়মনিসংহ (উ  আেদশ  ওেয়ভ সাইেট
আপেলাড করার অ েরাধসহ)
৯) উপেজলা িশ া অিফসার, উপেজলা িশ া অিফস,ভা কা,ময়মনিসংহ
১০) উপেজলা িশ া অিফসার (ভার া ), উপেজলা িশ া অিফস,গফর াও,ময়মনিসংহ

২১-৯-২০২১
মাঃ আেনায়ার হােসন

উপপিরচালক
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