
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় 

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

http://dpe.mymensinghdiv.gov.bd

ন র: ৩৮.৪৫.০০০০.০০০.০৮.০৭৮.১৯.১১৩ তািরখ: 
২৫ ফ যা়ির ২০২১

১২ ফা ন ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

ময়মনিসংহ িবভােগর আওতাধীন িন বিণত সহকাির িশ কগেণর িনধািরত  িবিধমালা, ১৯৫৯ এর ৩ (১) (iii) ধারা
মাতােবক অধগড় বতেন তােদর নােমর পাে  বিণত িদেনর বিহ: বাংলােদশ  শত সােপে  ম র করা হেলা।

িমক িশ েকর নাম পদবী ও কানা মেণর সময় কাল মেণর উে য দশ মণ 
করেবন

১

জনাব মাছা দ িমেনারা তা কদার
সহকাির িশ ক,
বড়িরয়া স ািব, বধলা, ন েকানা।

০১.০৩.২০২১ হেত 
৩০.০৩.২০২১ ি : পয  বা  
ভােগর তািরখ হেত ৩০(ি শ) 

িদন

িনজ িচিকৎসা জিনত 
কারেণ ভারত গমণ ভারত 

২

জনাব মাহা দ ামান িময়া
সহকাির িশ ক
আলম র স ািব, বধলা, ন েকানা।

০১.০৩.২০২১ হেত 
৩০.০৩.২০২১ ি : পয  বা  
ভােগর তািরখ হেত ৩০(ি শ) 

িদন

ী’র িচিকৎসার 
সফরস ী িহেসেব ভারত 
গমণ ভারত 

শতস হ:
ক) িনধািরত সমেয়র অিতির  সময় িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না;
খ) এ মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না;
গ) িবেদশ মণকােল দশীয় ায় বতন ভাতািদ া  হেবন;
ঘ) েত যাওয়ার েব িনয় ণকারী ক প েক অবিহত কের কম ল ত াগ করেত হেব;
ঙ) এ  ভােগর ে  িব এস আর (পাট-১) এর Appendix-Viii এর Rule-34 এর িবধান েযাজ  হেব।

২৫-২-২০২১
মাঃ আেনায়ার হােসন

উপপিরচালক

ন র: ৩৮.৪৫.০০০০.০০০.০৮.০৭৮.১৯.১১৩/১(৭) তািরখ: ১২ ফা ন ১৪২৭
২৫ ফ যা়ির ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক (পিলিস ও অপােরশন), াথিমক িশ া অিধদ র
২) জলা াথিমক িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া অিফসােরর কাযালয়, ন েকাণা
৩) ইিমে শন অিফসার, হযরত শাহজালাল /শাহআমানত/ওসমানী আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা/চ াম/িসেলট,
বনােপাল,যেশার/ িড়মারী,লালমিনরহাট/ তামািবল,জিকগ ,িসেলট/ সানামসিজদ,

১



াপাইনবাবগ / ভামরা,সাত ীরা/দশনা, য়াডা া/িহিল,িদনাজ র/বাংলাবা া,প গড়/ আখাউড়া,
া ণবািড়য়া/না াও, শর র/চাতলা র,কমলগ , মৗলভীবাজার।

৪) উপেজলা িশ া অিফসার, উপেজলা িশ া অিফসােরর কাযালয়, বধলা, ন েকাণা( িশ কগেণর র আেদশ চা ির
বিহেত িলিপব  করার অ েরাধসহ)
৫) উপেজলা িহসাব র ণ অিফসার, উপেজলা িহসাব র ণ অিফসােরর কাযালয়, বধলা, ন েকানা
৬) জনাব মাছা দ িমেনারা তা কদার, সহাকাির িশ ক, বড়িরয়া স িব, বধলা, ন েকানা
৭) জনাব মাহা দ ামান িময়া, সহকাির িশ ক, আলম র স ািব, বধলা, ন েকানা

২৫-২-২০২১
মাঃ আেনায়ার হােসন

উপপিরচালক

২


