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ন র: ৩৮.০১.৬০০০.৬০.০৮.০০০৩.১৯.১৩৫৭ তািরখ: 
২৯ নেভ র ২০২১

১৪ অ হাযণ় ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
িসেলট জলাধীন কা ানীগ   উপেজলার ভালাগ  সরকাির াথিমক িব ালেয়র সহকারী িশ ক জনাব সালমা
আ ার   ০৫.১২.২০২১  হেত ১৯.১২.২০২১ তািরখ পয  মাট  ১৫ (পেনর) িদন অথবা যা ার তািরখ হেত ১৫ (পেনর)
 িদন  ১৯৫৯ সেনর িনধািরত  িবিধর ৩(iii) ধারা মাতােবক অধগড় বতেন বিহ: বাংলােদশ  ম রীসহ িচিকৎসার
জ   িন বিণত শত সােপে   ভারত গমেনর অ মিত দান করা হেলা।
শতস হশতস হ :-:-
১। িবেদশ গমন ও অব ােনর জ  সরকােরর উপর কান আিথক দায় দািয়  বতােব না।
২। িনধািরত সমেয়র পর কম েল যাগদান করেত থ হেল তার িব ে  আইনা গ ব া হন করা হেব।
৩। কালীন সমেয়র  বতন-ভাতািদ বাংলােদিশ ায় া  হেবন।
৪। েত যাবার েব সংি  ক প েক অবিহত করেত হেব।
৫। অ েমািদত বিহ:বাংলােদশ  পরবত  অ েমািদত অ পি িতর জ  িতিন কান বতন ভাতািদ া  হেব না।
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মাঃ মাসেলম উি ন

উপপিরচালক (চলিত দািয় )
ফান: ০৮২১-৭২৩০৩০

ইেমইল: ddsylhe@gmail.com

ন র: ৩৮.০১.৬০০০.৬০.০৮.০০০৩.১৯.১৩৫৭/১ তািরখ: ১৪ অ হাযণ় ১৪২৮
২৯ নেভ র ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র-২, ঢাকা-১২১৬।
২) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
৩) িসে ম ােনজার, আইএমিড িবভাগ, াথিমক িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা।
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৪) জলা াথিমক িশ া অিফসার, িসেলট।
৫) উপেজলা িশ া অিফসার, কা ানীগ , িসেলট।
৬) উপেজলা িহসাব র ণ অিফসার, কা ানীগ , িসেলট।
৭) ইিমে শন অিফসার, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা/শাহ আমানত আ জািতক িবমানব র,
চ াম/ ঢাকা ক া নেম  রলওেয়ে শন /ওসমানী আ জািতক িবমানব র, িসেলট/ বনােপাল লব র, যেশার/ ড়ীমারী

লব র, লালমিনরহাট/ তামািবল ল ব র, িসেলট/িহিল লব র, িদনাজ র/বাংলাব  লব র, প গড়/আখাউড়া,
া ণবাড়ীয়া ।

৮) কি উটার অপােরটর, িবভাগীয় াথিমক িশ া কাযালয়, িসেলট। (অিফস আেদশ  ওেয়বসাইেট কােশর িবষয়
িনি তকরেণ জ )।
৯) জনাব সালমা আ ার, সহকারী িশ ক, ভালাগ  সরকাির াথিমক িব ালয়, কা ানীগ , িসেলট।
১০) সংর ণ , নিথ।

৩০-১১-২০২১
মাঃ মাসেলম উি ন

উপপিরচালক (চলিত দািয় )

. ২


