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ন র: ৩৮.০১.৩০০০.০০০.০৮.০০২.১৯.৭২৬ তািরখ: 
২৬ ন ২০২২

১২ আষাঢ ়১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

াথিমক িশ া, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা এর আওতাধীন সরকাির াথিমক িব ালেয়র িন বিণত িশ কগণ তীথ ান মণ
িনিম  ভারত গমন ও অব ােনর অ মিত দানসহ বিণত শতসােপে  িনধািরত  িবিধমালা ১৯৫৯ এর ৩(১)(।।।)
ধারা মাতােবক অধগড় বতেন অিজত  ম র করা হেলা।

িমক
   নং িশ েকর নাম পদবী ও কম ল অ েমািদত মেণর 

উে
য দশ মণ 

করেবন

১.
জনাব িবধান চ  ব , ধান িশ ক(চলিত 
দািয় ), ১২১ নং উ র র নাথ র স ািব, সদর, 
গাপালগ ।

৩০/০৬/২০২২ বা যা ার তািরখ 
থেক ২০(িবশ) িদন।

তীথ ান 
মণ ভারত

২. জনাব ম  রানী হীরা, সহকারী িশ ক, ১১১ নং 
াশগাড়ী ঘাষগাতী স ািব, সদর, গাপালগ ।

৩০/৬/২০২২ বা যা ার তািরখ 
থেক ২০ (িবশ) িদন।

তীথ ান 
মণ ভারত

৩. জনাব িশলা রানী বরাগী, সহকারী িশ ক, ১৪০ নং 
কািলিভটা স ািব, সদর, গাপালগ ।

৩০/০৬/২০২২ বা যা ার তািরখ 
থেক ২০ (িবশ) িদন।

তীথ ান 
মণ ভারত

৪. জনাব শ র মার ঘাষ, ধান িশ ক, ২০৬ নং 
চর সরস র স ািব, সদর, গাপালগ ।

১/৭/২০২২ বা যা ার তািরখ 
থেক ২০ (িবশ) িদন।

তীথ ান 
মণ ভারত

শতাবলী :  
ক) েত যাওয়ার েব িনয় ণকারী ক প েক অবিহত করেত হেব।
খ)  বিণত কমচারী বাংলােদেশ ত াবতেনর পের অনিতিবলে  িনয় ণকারী ক প  এর িনকট িরেপাট করেবন;
গ) িবেদশ মন ও অব ােনর জ  সরকােরর উপর কান আিথক দায়-দািয়  বতােব না;
ঘ) িতিন কালীন সমেয়র বতন ভাতািদ বাংলােদশী ায় া  হেবন;
ঙ) িতিন িনধািরত সমেয়র অিতির  সময় িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না।
চ) অ েমািদত বিহ: বাংলােদশ  পরবত  অন েমািদত অ পি িতর জ  িতিন কান বতন-ভাতািদ া  হেবন না;
ছ) অ েমািদত  ভােগর পের িনধািরত সমেয়র মে  কম েল যাগদান করেত থ হেল ার িব ে  আইনা গ ব া হণ
করা হেব।
জ) এ  ভােগর ে  B.S.R (Part-1) এর Appendix-Viii এর Rule-34 এর িবধান েযাজ  হেব;

২। াথিমক ও গণিশ া ম ণালেয়র ৩১ জা য়াির ২০১৯ তািরেখর ৮.০০২.০০৫.০০.০০.০০১.২০১৪-১১৯ ারক  েল
এবং াথিমক িশ া অিধদ েরর ০৮ িডেস র ২০২১ তািরেখর ৩৮.০০.০০০০.১০৭.১৮.০০২.২০১৭-১৬৮৯ নং ারক

েল এ আেদশ জারী করা হেলা।

. ১



২৬ -৬ -২০ ২২

আেলয়া ফরেদৗসী িশখা
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

ফান: ০২-৯০০০০৯৭

ন র: ৩৮.০১.৩০০০.০০০.০৮.০০২.১৯.৭২৬/১(১০) তািরখ: ১২ আষাঢ ়১৪২৯
২৬ ন ২০২২

সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, াথিমক িশ া অিধদ র, সকশন-২, িমর র, ঢাকা
২) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, ঢাকা
৩) ঢাকা  ভারতীয় হাইকিমশন, ঢাকা
৪) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব র, িমেটালা, ঢাকা
৫) জলা াথিমক িশ া অিফসার, গাপালগ
৬) জলা একাউ স এ  িফ া  অিফসার, গাপালগ ।
৭) উপেজলা িশ া অিফসার, সদর, গাপালগ
৮) ইিমে শন অিফসার, লব র(সকল), বাংলােদশ।
৯) জনাব........................................... ধান/সহকারী িশ ক..............................স ািব, সদর, গাপালগ
১০) সংর ণ, নিথ
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আেলয়া ফরেদৗসী িশখা
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )
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