
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় 

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

http://dpe.mymensinghdiv.gov.bd

ন র: ৩৮.৪৫.০০০০.০০০.০৮.০৭৭.১৯.৬২৬ তািরখ: 
২৭ সে র ২০২২

১২ আি ন ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
ময়মনিসংহ িবভােগর আওতাধীন িন বিণত িশ েকর িনধািরত  িবিধমালা ১৯৫৯ এর ৩(১)(¡¡¡) ধারা মাতােবক
অধগড় বতেন তার নােমর পাে  বিণত িদেনর বিহঃ বাংলােদশ  শত সােপে  ম র করা হেলা।

: নং িশ েকর নাম, পদবী ও
িব ালেয়র নাম র সময়কাল মেনর 

উে

য দশ
মন 

করেবন

১

জনাব মাছা: হাফছা খা ন
সহকারী িশ ক
চরেমাচািরয়া সরকাির াথিমক িব ালয়
শর র সদর, শর র। 

২৫/০৯/২০২২ হেত ২৪/১০/২০২২তািরখ 
পয   অথবা  ভােগর তািরখ হেত 

৩০ (ি শ) িদন।

িচিকৎসার 
জ  ভারত

শতাবলীশতাবলী : :
ক) আেবদনকারীর র িহসােব  পাওনা থাকেত হেব ;
 খ)  েত যাওয়ার েব সংি  া ােরর সহকারী উপেজলা/থানা িশ া অিফসার এবং উপেজলা/থানা িশ া
 অিফসারেক অবিহত করেত হেব;
গ)  বিণত ধান/সহকারী িশ ক বাংলােদেশ ত াবতেনর পের অনিতিবলে  সংি  া ােরর সহকারী উপেজলা/থানা 
  িশ া অিফসার এবং উপেজলা/থানা িশ া অিফসােরর িনকট িরেপাট করেবন;
 ঘ)  িবেদেশ গমন ও অব ােনর জ  সরকােরর উপর কান আিথক দায়-দািয়  বতােব না;
ঙ)  িতিন কালীন সমেয়র বতন ভাতািদ বাংলােদশী ায় া  হেবন;
চ) িতিন িনধািরত সমেয়র অিতির  সময় িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না;
ছ) অ েমািদত বিহ:বাংলােদশ  পরবত  অন েমািদত অ পি িতর জ  িতিন কান বতন ভাতািদ া  হেবন না;
জ) অ েমািদত  ভােগর পের িনধািরত সমেয়র মে  কম েল যাগদান করেত থ হেল ার িব ে  আইনা গ

ব া হণ করা হেব।
ঝ) এ  ভােগর ে  B.S.R(part-1) এর Appendix-viii এর Rule-34 এর িবধান েযাজ  হেব ।

২৭-৯-২০২২
মাহা দ রিকব উি ন

উপপিরচালক
ফান: 02997710283

ইেমইল:

১



ddpmymen@gmail.com

ন র: ৩৮.৪৫.০০০০.০০০.০৮.০৭৭.১৯.৬২৬/১(৫) তািরখ: ১২ আি ন ১৪২৯
২৭ সে র ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) জলা াথিমক িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া অিফস, শর র
২) উপেজলা িশ া অিফসার (চলিত দািয় ), উপেজলা িশ া অিফস, শর র সদর, শর র
৩) জলা িহসাবর ণ কমকতা (অিতির  দািয় ), জলা িহসাব র ণ অিফস, শর র
৪) ইিমে শন অিফসার, ইিমে শন অিফসােরর কাযালয়, হযরত শাহজালাল/শাহআমানত/ওসমানী আ জািতক িবমান
ব র, ঢাকা/চ াম/িসেলট, বনােপাল,যেশার/ িড়মারী, লালমিনরহাট/তামািবল, জিকগ , িসেলট, সানা মসিজদ,
াপাইনবাবগ / ভামরা, সাত ীরা/দনা, য়াডা া/িহিল, িদনাজ র/বাংলাবা া, প গড়/আখাউড়া,
া নবািড়য়া/না াও, শর র/চাতলা র,কমলগ , মৗলভীবাজার।

৫) জনাব মাছাঃ হাফছা খা ন, সহকারী িশ ক, চরেমাচািরয়া সরকাির াথিমক িব ালয়, শর র সদর, শর র।
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মাহা দ রিকব উি ন

উপপিরচালক
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