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১.          ও      

 

     :           -      ,        ও               

 

     :                           ও                                     ও                        

 

২.                     
 

ক্রবভক 

নম্বয 
সসফায নাভ 

সসফা প্রদাদন 

সদফ যাচ্চ সভয় 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রাবি  স্থান 

সসফামূল্য এফাং 

বযদাধ দ্ধবত (মবদ 

থাদক) 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (কভ যকতযায দফী, কক্ষ 

নম্বয, সজরা/উদজরায সকাড, অবপবসয়ার 

সটবরদপান নম্বয ও ই-সভইর) 

উদ্ধযতন কভ যকতযা (কভ যকতযায দফী, কক্ষ 

নম্বয, সজরা/উদজরায সকাড, 

অবপবসয়ার সটবরদপান নম্বয ও 

ই-সভইর) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

২.১              

০১ তথ্য প্রদান/সযফযাহ 

আদফদন/ 

দযখাস্ত 

কযায য 

সম্ভফ হদর 

তাৎক্ষবণক; 

না হদর 

সদ য্াচ্চ ৫ 

কাম য বদফদসয 

তথ্য প্রদানকাযী কভ যকতযা ফযাফদয পূণ যনাভ, 

ঠিকানাসহ সুস্পষ্ট কাযণ উদেখ কদয বরবখত 

আদফদন। 

--- 

            

         

   /   /         

                 

              

                  

            । 

১।  জনাফ সভাহাম্মদ আবভরুর ইসরাভ 

বক্ষা অবপসায 

সভাফা: নাং-01711964284 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

 

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

০২ 

       ও       

             

                

             

     

         

         

      

                             

                 ও          

                                 

        ।                          

                  । 
      ও    

             

           

            

          

      

                

                 

              

                 

        । 

১।                       

              

           - ০১৭১২২৬৪৭৬৫ 

 (                ) 

২।  জনাফ ননত্যানন্দ গ া 

 ক্যানয়ায  

 গভাফা: নং-০১৭২০৫৮৯১৬৯ 

 ( নফ ঞ্জ গজরা) 

৩।  জনাফ সয়দ আব্দুর ক্াইয়ূভ গ াক্ন 

 অনপ ক্াযী ক্াভ ক্নিউটায মুদ্রাক্ষনযক্ 

 গভাফা: নং- ০১৭৪৯৬৬৫৫৬৬ 

   (নলরট গজরা) 

৪।  জনাফ গভা:            

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

http://www.dpe.sylhetdiv.gov.bd/
mailto:ddsylhe@gmail.com
mailto:ddsylhe@gmail.com
mailto:ddsylhe@gmail.com
mailto:ddsylhe@gmail.com


ক্রবভক 

নম্বয 
সসফায নাভ 

সসফা প্রদাদন 

সদফ যাচ্চ সভয় 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রাবি  স্থান 

সসফামূল্য এফাং 

বযদাধ দ্ধবত (মবদ 

থাদক) 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (কভ যকতযায দফী, কক্ষ 

নম্বয, সজরা/উদজরায সকাড, অবপবসয়ার 

সটবরদপান নম্বয ও ই-সভইর) 

উদ্ধযতন কভ যকতযা (কভ যকতযায দফী, কক্ষ 

নম্বয, সজরা/উদজরায সকাড, 

অবপবসয়ার সটবরদপান নম্বয ও 

ই-সভইর) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                         

 গভাফা: নং-০১৯২৩০৮০৯৩২ 

    (সুনাভ ঞ্জ গজরা) 

 ই-গভইর-ddsylhe@gmail.com 
 

০৩ 

           

         

       

০৭ (াত্) 

ক্াম যনদফ 
                  - প্রলমাজয নয় 

১।           

                 

           - ০১৭২১০৭৬১৭৭ 

     ই-গভইর-ddsylhe@gmail.com 

 

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

২.২                 

০৪ 

নক্ষক্লদয 

নফএড/এভএড প্রনক্ষণ 

ংক্রান্ত আলফদন 

ননষ্পনি 

০৭ (াত্) 

ক্াম যনদফ 

ননলমাক্ত ক্া জত্র  আলফদন দান র 

ক্যলত্ লফ। 

১.              

২.       

৩. ননয়ন্ত্রণক্াযী ক্ভ যক্ত্যায সুানয 

৪. ত্থ্য ক্ভ যযত্ নফদ্যারয় প্রধালনয 

সুানয। 

৫. নক্ষা ত্ গমাগ্যত্ায নদ, ইত্যানদ। 

উলজরা নক্ষা 

অনপ 
প্রলমাজয নয় 

১।  জনাফ সয়দ আব্দুর ক্াইয়ূভ গ াক্ন 

 অনপ ক্াযী ক্াভ ক্নিউটায মুদ্রাক্ষনযক্ 

 গভাফা: নং- ০১৭৪৯৬৬৫৫৬৬ 

ই-গভইর-ddsylhe@gmail.com 

 

 

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

০৫ 
১০ভ-৬ষ্ঠ গেড গনন 

গক্/আলফদন অোয়ন 

০৩ (নত্ন) 

ক্াম যনদফ 

ননলমাক্ত ক্া জত্র  ননয়ন্ত্রণক্াযীক্ভ যক্ত্যা/ 

মথামথ ক্র্তযলক্ষয ভাধ্যলভ আলফদন প্রানি 

স্বাললক্ষ ত্া প্রাথনভক্ নক্ষা অনধদিলয গপ্রযণ ক্যা 

লফ- 

১. ননধ যানযত্ পযলভ আলফদনত্র (৩ক্ন), 

২. ক্র নক্ষা ত্ গমাগ্যত্ায মূর নদ  

ত্যানয়ত্ ক্ন (৩ক্ন) ৩. চাকুযীয পূণ য 

নফফযণী ৪. ননলয়া ত্র ৫. লদান্ননত্য আলদ 

(প্রলমাজয গক্ষলত্র) ৬. উন্নয়ন  ালত্ চাকুযী লয় 

থাক্লর যাজস্ব  ালত্ স্থানান্তলযয আলদ ৭. 

চাকুযীয  নত্য়ান ফন ৮. াল যাট াইলজয 

৩ ক্ন ছনফ ৯. না দাফী প্রত্যয়ন ত্র ১০. গল 

গফত্লনয প্রত্যায়ন ত্র ১১. 

উিযানধক্ায/ননভনী ভলনায়ন ত্র ১২. চাকুযী 

স্থায়ীক্যন ংক্রান্ত আলদ  

১৩. নআযএর ভঞ্জুযীয আলদলয ক্ন, 

ইত্যানদ। 

              / 

         / 

           / 

      

প্রলমাজয নয় 

১।  জনাফ ননত্যানন্দ গ া 

 ক্যানয়ায  

 গভাফা: নং-০১৭২০৫৮৯১৬৯ 

ই-গভইর-ddsylhe@gmail.com 

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

০৬ 

ক্ভ যক্ত্যা ও 

ক্ভ যচাযীলদয 

নআযএর/ 

০৭ (াত্) 

০৭ 

ক্াম যনদফ 

১.ননয়ন্ত্রণক্াযী ক্ভ যক্ত্যা/মথামথ ক্র্তযলক্ষয 

ভাধ্যলভ আলফদন। 

২. এএন‘য মূর নদ ত্যানয়ত্ ২ 

              / 

         / 

           / 

      

প্রলমাজয নয় 

১।  জনাফ ননত্যানন্দ গ া 

 ক্যানয়ায  

 গভাফা: নং-০১৭২০৫৮৯১৬৯ 

নফবা ীয় উনযচারক্ 

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

mailto:ddsylhe@gmail.com
mailto:ddsylhe@gmail.com
mailto:ddsylhe@gmail.com
mailto:ddsylhe@gmail.com
mailto:ddsylhe@gmail.com
mailto:ddsylhe@gmail.com
mailto:ddsylhe@gmail.com


ক্রবভক 

নম্বয 
সসফায নাভ 

সসফা প্রদাদন 

সদফ যাচ্চ সভয় 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রাবি  স্থান 

সসফামূল্য এফাং 

বযদাধ দ্ধবত (মবদ 

থাদক) 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (কভ যকতযায দফী, কক্ষ 

নম্বয, সজরা/উদজরায সকাড, অবপবসয়ার 

সটবরদপান নম্বয ও ই-সভইর) 

উদ্ধযতন কভ যকতযা (কভ যকতযায দফী, কক্ষ 

নম্বয, সজরা/উদজরায সকাড, 

অবপবসয়ার সটবরদপান নম্বয ও 

ই-সভইর) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

রািেযান্ট এয 

আলফদন ননষ্পনি 

(অোয়ণ) 

ক্ন। 

৩. চাকুযীয  নত্য়ান ফন। 

৪. ছুটি প্রানিয নাফ, ইত্যানদ। 

ই-গভইর-ddsylhe@gmail.com ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

০৭ 

প্রধান নক্ষক্লদয 

নজনএপ গথলক্ ঋণ 

েলণয আলফদন 

ননষ্পনি। 

অলপযত্লমাগ্য ও 

চুড়ান্ত উলিারন 

০৭ (াত্) 

ক্াম যনদফ 

১. মথামথ ক্র্তযলক্ষ ভাধ্যলভ ননধ যানযত্ পযলভ 

আলফদন। 

২. নাফ যক্ষণ অনপ ক্র্তযক্ প্রদি মূর 

GPF Account slip 

৩. ননধ যানযত্ পযলভ ত্থ্য নফফযণী। 

৪. এএন‘য নদ (অলপযৎ গমাগ্য অনেভ 

উলিারন লর), ইত্যানদ। 

৫. নাফ যক্ষণ অনপ ক্র্তযক্ প্রাি মূর 

অথনযটি ত্র (চুড়ান্ত উলিারলনয গক্ষলত্র) 

৬. নআযএর ভঞ্জুযীয আলদ (চুড়ান্ত 

উলিারলনয গক্ষলত্র ) 

              / 

         / 

           / 

      

প্রলমাজয নল 

১।                       

              

           - ০১৭১২২৬৪৭৬৫ 

 (                ) 

২।           

                     

           - ০১৭২১০৭৬১৭৭ 

      (          ) 

৩।  জনাফ ননত্যানন্দ গ া 

 ক্যানয়ায  

 গভাফা: নং-০১৭২০৫৮৯১৬৯ 

      (নফ ঞ্জ গজরা) 

 ৪।  জনাফ সয়দ আব্দুর ক্াইয়ূভ গ াক্ন 

 অনপ ক্াযী ক্াভ ক্নিউটায মুদ্রাক্ষনযক্ 

 গভাফা: নং- ০১৭৪৯৬৬৫৫৬৬ 

      ( সুনাভ ঞ্জ গজরায ৭টি উলজরা) 

 ৫।  জনাফ গভা:            

                         

   গভাফা: নং-০১৯২৩০৮০৯৩২ 

   ই-গভইর-ddsylhe@gmail.com 

        (              ৪        ) 

 

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

০৮ 

প্রধান নক্ষক্ এফং 

ক্ভ যচাযীলদয GPF 

গথলক্ চূড়ান্ত উলিারন 

ংক্রান্ত আলফদন 

ননষ্পনি। 

০৭ (াত্) 

ক্াম যনদফ 

১.ননধ যানযত্ পযলভ আলফদনত্র 

২. নাফ যক্ষণ অনপ ক্র্তযক্ প্রদি মূর 

অথনযটিত্র  

৩. নআযএর ভঞ্জুযীয আলদ, ইত্যানদ। 

 

              / 

         / 

           / 

      

প্রলমাজয নল ঐ 

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

০৯ 

এক্ই নফবাল য নবত্য 

প্রধান নক্ষক্/ 

ক্ভ যচাযীলদয ফদরী 

এফং ক্াযী 

নক্ষক্লদয আন্ত:গজরা 

ফদনরয আলফদন 

ননষ্পনি 

০৭ (াত্) 

ক্াম যনদফ 

১. নক্ষক্ ফদনরয ংলানধত্ ননলদ যনক্ায় 

উনিন ত্ প্রলয়াজনীয় ক্া জত্র  অনলরইলন 

আলফদনত্র  

২. ননয়ন্ত্রণক্াযী ক্ভ যক্ত্যায পযওয়ানড যং, 

ইত্যানদ। 

              / 

         / 

           / 

      

প্রলমাজয নল 

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

১০ 
১০ভ -৬ষ্ঠ গেড 

ক্ভ যক্ত্যালদয GPF 

০৭ (াত্) 

ক্াম যনদফ 

ননয়ন্ত্রণক্াযী ক্ভ যক্ত্যা/ মথামথ ক্র্তযলক্ষ 

ভাধ্যলভ আলফদনত্র, মূর এক্াউন্ট নি, 

              / 

         / 
প্রলমাজয নল 

১।  ৩।  জনাফ ননত্যানন্দ গ া 

     ক্যানয়ায  

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

mailto:ddsylhe@gmail.com
mailto:ddsylhe@gmail.com
mailto:ddsylhe@gmail.com
mailto:ddsylhe@gmail.com
mailto:ddsylhe@gmail.com
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mailto:ddsylhe@gmail.com


ক্রবভক 

নম্বয 
সসফায নাভ 

সসফা প্রদাদন 

সদফ যাচ্চ সভয় 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রাবি  স্থান 

সসফামূল্য এফাং 

বযদাধ দ্ধবত (মবদ 

থাদক) 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (কভ যকতযায দফী, কক্ষ 

নম্বয, সজরা/উদজরায সকাড, অবপবসয়ার 

সটবরদপান নম্বয ও ই-সভইর) 

উদ্ধযতন কভ যকতযা (কভ যকতযায দফী, কক্ষ 

নম্বয, সজরা/উদজরায সকাড, 

অবপবসয়ার সটবরদপান নম্বয ও 

ই-সভইর) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

গথলক্ চূড়ান্ত উলিারন। ইত্যানদ প্রানি াললক্ষ প্রাথনভক্ নক্ষা 

অনধদিলয অোয়ণ ক্যা লফ। 

           / 

      

 গভাফা: নং-০১৭২০৫৮৯১৬৯ 

 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

১১ 

প্রধান নক্ষক্( প্রলমাজয 

গক্ষলত্র, ক্াযী 

নক্ষক্ ও ক্ভ যচাযীলদয 

নফনবন্ন প্রক্ায ছুটি, 

ফন: ফাংরালদ ছুটি 

ভঞ্জুয ও নফলদ ভ্রভন 

ংক্রান্ত আলফদন 

ননষ্পনি (নননভনিক্ 

ছুটি ব্যনত্ত্) 

০৭ (াত্) 

ক্াম যনদফ 

১. আলফদনত্র 

২. ছুটি/ভ্রভলনয ত্থ্য নফফযণী  

৩. ছুটিয নাফ নফফযণী (ফাংরালদ পযভ-

৪০) 

৪. ছুটি ক্ারীন অনপলয ক্ালজ নফঘ্ন লফ না 

ভলভ য ননয়ন্ত্রণক্াযী ক্ভ যক্ত্যায প্রত্যয়ন 

৫. নচনক্ৎায জন্য লর ননবর াজযন ক্র্তযক্ 

স্বাস্থয ত্ নদ 

৬. ালালট যয পলটাক্ন (প্রলমাজয গক্ষলত্র ), 

ইত্যানদ। 

              / 

         / 

           / 

      

প্রলমাজয নল 

১।                       

              

           - ০১৭১২২৬৪৭৬৫ 

 (                ) 

২।                  

           - ০১৭২১০৭৬১৭৭ 

৩।  জনাফ ননত্যানন্দ গ া 

 ক্যানয়ায  

 গভাফা: নং-০১৭২০৫৮৯১৬৯ 

 ৪।  জনাফ সয়দ আব্দুর ক্াইয়ূভ গ াক্ন 

 অনপ ক্াযী ক্াভ ক্নিউটায মুদ্রাক্ষনযক্ 

 গভাফা: নং- ০১৭৪৯৬৬৫৫৬৬ 

 ৫।  জনাফ গভা:            

                         

 গভাফা: নং-০১৯২৩০৮০৯৩২ 
   

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

১২ 

  ©            

              

                 

         

০৭ (াত্) 

ক্াম যনদফ 

. আলফদনত্র 

২. ছুটি/ ভ্রভলনয ত্থ্য নফফযণী  

৩. ছুটিয নাফ নফফযণী (ফাংরালদ পযভ-

৪০) 

৪. ছুটি ক্ারীন অনপলয ক্ালজ নফঘ্ন লফ না 

ভলভ য ননয়ন্ত্রণক্াযী ক্ভ যক্ত্যায প্রত্যয়ন 

৫. নচনক্ৎায জন্য লর ননবর াজযন ক্র্তযক্ 

স্বাস্থয ত্ নদ  

৬. ালালট যয পলটাক্ন (প্রলমাজয গক্ষলত্র ) 

ইত্যানদ 

উনিন ত্ ক্া জত্রানদ প্রানি াললক্ষ প্রাথনভক্ 

নক্ষা অনধদিলয অোয়ণ ক্যা লফ (প্রলমাজয 

গক্ষলত্র) 

              / 

         / 

           / 

      

প্রলমাজয নল 

১।                       

              

           - ০১৭১২২৬৪৭৬৫ 

 (                ) 

২।                  

           - ০১৭২১০৭৬১৭৭ 

৩।  জনাফ ননত্যানন্দ গ া 

 ক্যানয়ায  

 গভাফা: নং-০১৭২০৫৮৯১৬৯ 

 ৪।  জনাফ সয়দ আব্দুর ক্াইয়ূভ গ াক্ন 

 অনপ ক্াযী ক্াভ ক্নিউটায মুদ্রাক্ষনযক্ 

 গভাফা: নং- ০১৭৪৯৬৬৫৫৬৬ 

 ৫।  জনাফ গভা:            

                         

 গভাফা: নং-০১৯২৩০৮০৯৩২ 

 

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

১৩ 
নফবা ীয় ভাভরা  

ংক্রান্ত 

০৭ (াত্) 

ক্াম যনদফ 

মথামথ ক্র্তযলক্ষয ভাধ্যলভ ভাভরা ংক্রান্ত 

ক্া জত্রানদ প্রানি াললক্ষ 
- প্রলমাজয নয় 

জনাফ সয়দ আব্দুর ক্াইয়ূভ গ াক্ন 

 অনপ ক্াযী ক্াভ ক্নিউটায মুদ্রাক্ষনযক্ 

 গভাফা: নং- ০১৭৪৯৬৬৫৫৬৬ 

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

১৪ 
ক্ভ যক্ত্যা (১০ত্ভ গেড) 

ও প্রধান নক্ষক্লদয 

০৭ (াত্) 

ক্াম যনদফ 

১। আলফদনত্র 

২। জাত্ীয় নযচয় লত্রয ত্যানয়ত্ পলটাক্ন 

৩। NOC পযভ পূযণ 

              / 

         / 

           / 

প্রলমাজয নল 
১।           

                     

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 
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ক্রবভক 

নম্বয 
সসফায নাভ 

সসফা প্রদাদন 

সদফ যাচ্চ সভয় 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রাবি  স্থান 

সসফামূল্য এফাং 

বযদাধ দ্ধবত (মবদ 

থাদক) 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (কভ যকতযায দফী, কক্ষ 

নম্বয, সজরা/উদজরায সকাড, অবপবসয়ার 

সটবরদপান নম্বয ও ই-সভইর) 

উদ্ধযতন কভ যকতযা (কভ যকতযায দফী, কক্ষ 

নম্বয, সজরা/উদজরায সকাড, 

অবপবসয়ার সটবরদপান নম্বয ও 

ই-সভইর) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ালাট য ক্যলণয 

(NOC) অনুভনত্দান 

৪। ২ ক্ন ালাট য াইলজয ছনফ,        

 

                 - ০১৭২১০৭৬১৭৭ 

 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

১৫ 

গজরা প্রাথনভক্ নক্ষা 

অনপায ও নটিআই 

সুানযনলটনলডন্ট লনয 

বনফষ্যৎ ত্নফর লত্ 

উলিারন (চুড়ান্ত 

অলপযত্লমাগ্য  

ব্যত্ীত্) 

০৫ 

(াঁচ)ক্াম য 

নদফ 

১. নাফ যক্ষণ অনপ ক্র্তযক্ প্রদি    

GPF Account slip 

২.               আলফদন      । 

৩. ৫২ ফছলযয উলধয লর/অলপযৎ গমাগ্য 

অনেভ উলিারলনয গক্ষলত্র এএন‘য নদ, 

  প্রানঅ গত্ অোয়ন। 

              / 

         / 

           / 

      

প্রলমাজয নয় 

১।  জনাফ ননত্যানন্দ গ া 

 ক্যানয়ায  

 গভাফা: নং-০১৭২০৫৮৯১৬৯ 

 

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

১৬ 

প্রধান নক্ষক্লদয 

গফত্ন ভত্াক্যণ 

(০৯/০৩/২০১৪ গথলক্ 

৩০/৬/২০১৫ ম যন্ত) 

৭ (াত্) 

ক্াম য নদফ  

১. আলফদনত্র 

২. তুরনামূরক বফফযণী, সফতন বনধ যাযণী, 

অনুদভাবদত সেদডন তাবযখা 

৩. মূর চাকুযী ফন,        

 

              / 

         / 

           / 

      

প্রলমাজয নয় 

১।                       

              

           - ০১৭১২২৬৪৭৬৫ 

 

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

১৭ 

১০ভ ফা ত্দুর্ধ্য গেলডয 

ক্ভ যক্ত্যালদয ফদরীয 

আলফদন অোয়ন 

০৭ (াত্) 

ক্াম যনদফ 
প্রলয়াজনীয় ক্া জত্র আলফদন 

              / 

         / 

           / 

      

প্রলমাজয নয় 

১।                       

              

           - ০১৭১২২৬৪৭৬৫ 

 

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

১৮ প্রাথনভক্ নক্ষা দক্ 
ননধ যানযত্ 

ভয় 

মথামথ ক্র্তযলক্ষয ভাধ্যলভ ভলনানীত্ 

ক্া জত্র অোয়ণ 
ংনিষ্ট অনপ প্রলমাজয নয় 

১।  জনাফ ননত্যানন্দ গ া 

 ক্যানয়ায  

 গভাফা: নং-০১৭২০৫৮৯১৬৯ 

 

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

১৯ 
ক্ভ যক্ত্যা/ক্ভ যচাযীলদয 

অনবলমা  ননথ 

০৭ (াত্) 

ক্াম যনদফ 
প্রলয়াজনীয় ক্া জত্র আলফদন ---- প্রলমাজয নয় 

১।                       

              

           - ০১৭১২২৬৪৭৬৫ 

 

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

২০ ইলনালবন আইনডয়া চরভান ননধ যানযত্ পযলভ আলফদন প্রানি াললক্ষ 

প্রাথনভক্ নক্ষা 

অনধদিলযয 

ওলয়ফাইটwww

.dpe. 

gov.bd 

প্রলমাজয নয় 

১।  জনাফ সভাহাম্মদ আবভরুর ইসরাভ 

বক্ষা অবপসায 

সভাফা: নাং-01711964284 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

 

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

২১ 
ক্র প্রক্ায জযী 

ংক্রান্ত 

ননধ যানযত্ 

ভলয়য 

ভলধ্য 

জযী পযভ 

প্রাথনভক্ নক্ষা 

অনধদিলযয 

ওলয়ফাইটwww

.dpe. 

gov.bd 

প্রলমাজয নয় 

১।  জনাফ সয়দ আব্দুর ক্াইয়ূভ গ াক্ন 

 অনপ ক্াযী ক্াভ ক্নিউটায মুদ্রাক্ষনযক্ 

 গভাফা: নং- ০১৭৪৯৬৬৫৫৬৬  

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

২২ 
প্রাথনভক্ ও ইফলত্দায়ী 

ভানী যীক্ষা 

ননধ যানযত্ 

ভয় 

ননধ যানযত্ ছক্ পূযণ পূফ যক্ প্রলয়াজনীয় ত্থ্য 

প্রাথনভক্ নক্ষা অনধদিলয গপ্রযণ 

প্রাথনভক্ নক্ষা 

অনধদিলযয 

ওলয়ফাইট 

প্রলমাজয নয় 

১।  জনাফ সয়দ আব্দুর ক্াইয়ূভ গ াক্ন 

 অনপ ক্াযী ক্াভ ক্নিউটায মুদ্রাক্ষনযক্ 

 গভাফা: নং- ০১৭৪৯৬৬৫৫৬৬  

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 
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ক্রবভক 

নম্বয 
সসফায নাভ 

সসফা প্রদাদন 

সদফ যাচ্চ সভয় 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রাবি  স্থান 

সসফামূল্য এফাং 

বযদাধ দ্ধবত (মবদ 

থাদক) 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (কভ যকতযায দফী, কক্ষ 

নম্বয, সজরা/উদজরায সকাড, অবপবসয়ার 

সটবরদপান নম্বয ও ই-সভইর) 

উদ্ধযতন কভ যকতযা (কভ যকতযায দফী, কক্ষ 

নম্বয, সজরা/উদজরায সকাড, 

অবপবসয়ার সটবরদপান নম্বয ও 

ই-সভইর) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

www.dpe. 

gov.bd. 

২৩ 
নক্ষক্লদয ত্থ্য 

অনরাইলন এনিক্যণ 

ননধ যানযত্ 

ভলয় 
ননধ যানযত্ ছক্ 

প্রাথনভক্ নক্ষা 

অনধদিলযয 

ওলয়ফাইট 

www.dpe.g

ov.bd 

প্রলমাজয নয় 

১।           

                     

           - ০১৭২১০৭৬১৭৭ 

 

বফবাগীয় উবযচারক 

সটবরদপান: 02996634045 

ই-সভইর: ddsylhe@gmail.com 

২.৩               

২৪ 

ননজ দিয অধীন্থ 

ক্ভ যক্ত্যা/ক্ভ যচাযীলদয 

ফানল যক্ গ ানীয় 

অনুলফদন/ প্রনত্লফদন 

(ACR)পূযণ ও নর ন 

৩১ গ ভাচ য 

এয ভলধ্য 

 

১। ৩১ জানুয়নযয ভলধ্য অনুলফদনাধীন 

ক্ভ যক্ত্যা/ক্ভ যচাযী ননধ যানযত্ পযলভ       

দান র ক্যলফন। 

২। অনুলফদনক্াযী ক্ভ যক্ত্যা প্রনত্স্বাক্ষলযয 

জন্য ২৮ গপব্রুয়ানযয ভলধ্য এনআয দান র 

ক্যলফন।  

 

              / 

         / 

           / 

      

প্রলমাজয নল 

১।  জনাফ ননত্যানন্দ গ া 

 ক্যানয়ায  

 গভাফা: নং-০১৭২০৫৮৯১৬৯ 
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