
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বিভাগীয় উপপবিচালকেি োর্ যালয় 

প্রাথবিে বিক্ষা  

ঢাো বিভাগ, ঢাো 
Web: www.dpe.dhakadiv.gov.bd 

E-mail: ddddhaka@gmail.com 
 

১.    বভিন ও বিিন 

বভিন : িানসম্মত প্রাে-প্রাথবিে, প্রাথবিে ও জীিনিযাপী বিক্ষা 
 

বিিন : প্রাথবিে বিক্ষাি সুকর্াগ সম্প্রসািণ ও গুণগতিান উন্নয়কনি িাধ্যকি সিাি জনয প্রাথবিে ও 

জীিনিযাপী বিক্ষা বনশ্চিতেিণ 
 

২.     প্রবতশ্রুত সসিা সিূহ  
২.১      নাগবিে সসিা 

 

ক্রবি

ে 

নম্বি 

সসিাি নাি 

সসিা 

প্রদাকন 

সকি যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্র 

প্রকয়াজনীয় 

োগজপত্র/ আকিদন 

ফিি প্রাবিি স্থান 

সসিািূলয এিং 

পবিকিাধ্ পদ্ধবত 

 যর্বদ থাকে  

দাবয়ত্বপ্রাি িযশ্চিি নাি ও পদবি  

 যঅবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি ও 

ই-সিইল   

উদ্ধযতন েি যেতযা 

 যেি যেতযাি পদিী, েক্ষ 

নম্বি, সজলা/উপকজলাি 

সোড, অবফবসয়াল 

সেবলকফান নম্বি ও 

ই-সিইল   

1 2 3 4 5 6 7 8 

০১ 

তথয অবধ্োি 

আইন, ২০০৯ 

অনুর্ায়ী 

নাগবিেকদি চাবহদা 

আকিদ

ন 

পাওয়াি 

৩০ 

োর্ যবদি

বনধ্ যাবিত ফিকি তখ্য 

প্রাবিি আকিদন (ফিি 

ে) 

প্রকয়াজনীয় 

োগজপত্র: 

বনধ্ যাবিত ফিি 

প্রাবিস্থান: তথয 

েবিিনকনি 

প্রবত পৃষ্ঠাি জনয 

ফকোেবপ িািদ 

২ োো হাকি 

সেজািী 

চালাকনি 

১।  জনাি সজিা ফািাহ 

বিক্ষা অবফসাি 

সিািা: নং-0248040805 

ই-সিইল: 

ddddhaka@gmail.com 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সেবলকফান: ০২43031069 

ই-সিইল: 

ddddhaka@gmail.com 

http://www.dpe.dhakadiv.gov.bd/
mailto:ddddhaka@gmail.com
mailto:ddddhaka@gmail.com
mailto:ddddhaka@gmail.com


ক্রবি

ে 

নম্বি 

সসিাি নাি 

সসিা 

প্রদাকন 

সকি যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্র 

প্রকয়াজনীয় 

োগজপত্র/ আকিদন 

ফিি প্রাবিি স্থান 

সসিািূলয এিং 

পবিকিাধ্ পদ্ধবত 

 যর্বদ থাকে  

দাবয়ত্বপ্রাি িযশ্চিি নাি ও পদবি  

 যঅবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি ও 

ই-সিইল   

উদ্ধযতন েি যেতযা 

 যেি যেতযাি পদিী, েক্ষ 

নম্বি, সজলা/উপকজলাি 

সোড, অবফবসয়াল 

সেবলকফান নম্বি ও 

ই-সিইল   

1 2 3 4 5 6 7 8 

সিাতাকিে তথয 

প্রদান 

সসি 

িকধ্য 

ওকয়িসাইে এিং এ 

দিকিি ওকয়িসাইকে 

(www.dpe.dhakadiv

.gov.bd) 

িাধ্যকি 

পবিকিাধ্ েিকত 

হয় 

১।  জনাি সিা: ইেিাল উশ্চিন 

বিক্ষা অবফসাি 

সিািা: নং-০১৭৪৬৫৭৯০৮৬ 

০২ 

ইংকিশ্চজ ও িাংলা 

িাধ্যকিি বেন্ডাি 

গাকেযন স্থাপন 

সংক্রান্ত োজ  

 

30 

 য শ্চত্রি  

োর্ যবদ

িকসি 

িকধ্য 

সিসিোিী প্রাথবিে 

বিদযালয় বনিন্ধন 

নীবতিালা 2011 ও 2012 

অনুর্ায়ী ফিিসিহূ 

পূিণ ও স্বাক্ষি েকি 

বিভাগীয় 

উপপবিচালকেি 

োর্ যালকয় জিা বদকত 

হকি। 

প্রাথবিে বিক্ষা 

ঢাো বিভাকগি 

ওকয়ি সাইে/ 

উপকজলা বিক্ষা 

অবফস/ সজলা 

প্রাথবিে বিক্ষা 

অবফস /অনযানয 

 

প্রকর্াজয নয় 

১।  জনাি সিা: জাবেি সহাকসন 

বিক্ষা অবফসাি 

সিািা: নং-01718710097 

ই-সিইল: ddddhaka@gmail.com 

২।  জনাি সিাছা: সিকহনা 

খ্াতুন 

অবফস সহোবি োি েম্পিউোি 

িুদ্রাক্ষবিে 

সিািাইল নং- ০১৯২৯৫৮১২২৯ 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সেবলকফান: ০২43031069 

ই-সিইল: 

ddddhaka@gmail.com 

০৩ 

ওকয়ি সাইকে 

বচঠিপত্র/তথয 

আপকলাড 

০৩ 

 য বতন   

োর্ যবদি

স 

জািীেৃত বচঠিপত্র ও তথয - প্রকর্াজয নয় 

১। জনাি িুস্তাে আহম্মদ সচৌধু্িী 

সহোবি বহসািিক্ষণ েি যেতযা 

সিািা: ০১৯১১০০৯১৩৩ 

২।  জনাি সিা: িাহিুিুি 

িহিান 

েম্পিউোি  অপাকিেি 

সিািাইল নং- ০১৭১০৮৭৩৪৪৪ 

৩।  জনাি সিাছা: সিকহনা 

খ্াতুন 

অবফস সহোবি োি েম্পিউোি 

িুদ্রাক্ষবিে 

সিািাইল নং- ০১৯২৯৫৮১২২৯ 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সেবলকফান: ০২43031069 

ই-সিইল: 

ddddhaka@gmail.com 

mailto:ddddhaka@gmail.com
mailto:ddddhaka@gmail.com
mailto:ddddhaka@gmail.com


 

২.২ প্রাবতষ্ঠাবনে সসিা 
 

ক্রবি

ে 

নম্বি 

সসিাি নাি 

সসিা 

প্রদাকন 

সকি যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্র 

প্রকয়াজনীয় 

োগজপত্র/ 

আকিদন ফিি 

প্রাবিি স্থান 

সসিািূলয 

এিং 

পবিকিাধ্ 

পদ্ধবত 

 যর্বদ 

থাকে  

দাবয়ত্বপ্রাি েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি ও ই-

সিইল   

উদ্ধযতন েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি 

ও 

ই-সিইল   

1 2 3 4 5 6 7 8 

০৪ 

বিক্ষেকদি 

বিএড/এিএড 

প্রবিক্ষণ 

সংক্রান্ত 

আকিদন 

বনষ্পবি 

০৭ 

 যসাত  

োর্ যবদি

স 

বনকমাি োগজপত্র সহ আকিদন 

দাবখ্ল েিকত হকি। 

১. বিক্ষকেি আকিদন 

২. বিজ্ঞবি 

৩. বনয়ন্ত্রণোিী েি যেতযাি সুপাবিি 

৪ . বিক্ষাগত সর্াগযতাি সনদ 

ইতযাবদ। 

উপকজলা বিক্ষা 

অবফস 

প্রকর্াজয 

নয় 

১।  জনাি জান্নাতুন্নাহাি ফাতিী 

বিক্ষা অবফসাি-২ 

সিািা: নং- ০১৭১২০৩৫৭১৩ 

২।  জনাি সিা: িাহিুিুি িহিান 

েম্পিউোি  অপাকিেি 

সিািাইল নং- ০১৭১০৮৭৩৪৪৪ 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সেবলকফান: ০২43031069 

ই-সিইল: 

ddddhaka@gmail.com 

০৫ 

েি যচািী ও 

বিক্ষেকদি 

োইি সেল এি 

আকিদন 

বনষ্পবি 

৩০ 

 য শ্চত্রি  

োর্ যবদি

স 

১. র্থার্থ েতৃযপকক্ষি িাধ্যকি 

আকিদন। 

২. ১ি উচ্চতি সেকডি জনয ০৫ 

 যপা চচ  িছি এিং ২য় উচ্চতি 

সেকডি জনয ০৩ য  বতন  িছকিি 

এবসআি। 

৩. িূল চােুিী িবহ, চােুিী 

স্থায়ীেিণ, অবফস প্রধ্ান েতৃযে 

অবডে আপবি সংক্রান্ত, 

বিভাগীয়/দুদকেি িািলা ও চােুিী 

সংক্রান্ত সকন্তাষজনে প্রতযয়ন 

ইতযাবদ। 

উপকজলা বিক্ষা 

অবফস 

প্রকর্াজয 

নয় 

১। জনাি িুস্তাে আহম্মদ সচৌধু্িী 

সহোবি বহসািিক্ষণ েি যেতযা 

সিািা: ০১৯১১০০৯১৩৩ 

২।  জনাি সিা: িাহিুিুি িহিান 

েম্পিউোি  অপাকিেি 

সিািাইল নং- ০১৭১০৮৭৩৪৪৪ 

৩।  জনাি সিাছা: সিকহনা খ্াতুন 

অবফস সহোবি োি েম্পিউোি 

িুদ্রাক্ষবিে 

সিািাইল নং- ০১৯২৯৫৮১২২৯ 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সেবলকফান: ০২43031069 

ই-সিইল: 

ddddhaka@gmail.com 

০৬ ১০ি-৬ষ্ঠ সেড ০৩ বনকমাি োগজপত্র সহ িুদ্রণ ও প্রকর্াজয ১। জনাি িুস্তাে আহম্মদ সচৌধু্িী বিভাগীয় উপপবিচালে 

mailto:ddddhaka@gmail.com
mailto:ddddhaka@gmail.com


ক্রবি

ে 

নম্বি 

সসিাি নাি 

সসিা 

প্রদাকন 

সকি যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্র 

প্রকয়াজনীয় 

োগজপত্র/ 

আকিদন ফিি 

প্রাবিি স্থান 

সসিািূলয 

এিং 

পবিকিাধ্ 

পদ্ধবত 

 যর্বদ 

থাকে  

দাবয়ত্বপ্রাি েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি ও ই-

সিইল   

উদ্ধযতন েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি 

ও 

ই-সিইল   

1 2 3 4 5 6 7 8 

সপনিন 

সেস/আকিদন 

অোয়ন 

 য বতন  

োর্ যবদি

স 

বনয়ন্ত্রণোিীেি যেতযা/ র্থার্থ 

েতৃ যপকক্ষি িাধ্যকি আকিদন প্রাবি 

স্বাকপকক্ষ তা প্রাথবিে বিক্ষা 

অবধ্দিকি সপ্রিণ েিা হকি- 

১. বনধ্ যাবিত ফিকি আকিদনপত্র 

 যফিি নং ২৩৯৭-২.১-২  য৩েবপ , 

২. সেল বিক্ষাগত সর্াগযতাি িূল 

সনদ সহ সতযাবয়ত েবপ য৩েবপ  

৩. চােুিীি পূণ য বিিিণী ৪. 

বনকয়াগপত্র ৫. পকদান্নবতি আকদি 

 যপ্রকর্াজয সক্ষকত্র  ৬. উন্নয়ন খ্াকত 

চােুিী হকয় থােকল িাজস্ব খ্াকত 

স্থানান্তকিি আকদি ৭. চােুিীি 

খ্বতয়ান িবহ ৮. পাসকপ যাে 

সাইকজি ৩ েবপ ছবি ৯. না-দািী 

প্রতযয়ন পত্র ১০. সিষ সিতকনি 

প্রতযায়ন পত্র ১১. 

উিিাবধ্োি/নবিনী িকনায়ন পত্র 

১২. চােুিী স্থায়ীেিন সংক্রান্ত 

আকদি  

১৩. বপআিএল িঞ্জিুীি 

আকদকিি েবপ, ইতযাবদ। 

প্রোিনা 

অবধ্দিি/ উপ

সজলা বিক্ষা 

অবফস/ এ 

দিকিি 

ওকয়িসাইকে 

((www.dpe.dha

kadiv.gov.bd)) 

 

নয় সহোবি বহসািিক্ষণ েি যেতযা 

সিািা: ০১৯১১০০৯১৩৩ 

 

২।  জনাি সিা: জিুাকয়দুি 

িহিান ভূচ ইয়া 

বহসািিক্ষে 

সিািাইল নং- ০১৮১৯০০৫৫৫১ 

 

 

সেবলকফান: ০২43031069 

ই-সিইল: 

ddddhaka@gmail.com 

mailto:ddddhaka@gmail.com


ক্রবি

ে 

নম্বি 

সসিাি নাি 

সসিা 

প্রদাকন 

সকি যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্র 

প্রকয়াজনীয় 

োগজপত্র/ 

আকিদন ফিি 

প্রাবিি স্থান 

সসিািূলয 

এিং 

পবিকিাধ্ 

পদ্ধবত 

 যর্বদ 

থাকে  

দাবয়ত্বপ্রাি েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি ও ই-

সিইল   

উদ্ধযতন েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি 

ও 

ই-সিইল   

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ০৭ 

েি যেতযা ও 

েি যচািীকদি 

বপআিএল/ 

লািেযান্ট এি 

আকিদন 

বনষ্পবি 

 যঅোয়ণ  

০৭ 

 যসাত  

োর্ যবদি

স 

১.বনয়ন্ত্রণোিী েি যেতযা/র্থার্থ 

েতৃযপকক্ষি িাধ্যকি আকিদন। 

২. এসএসবস‘ি িূল সনদসহ 

সতযাবয়ত ২ েবপ। 

৩. চােুিীি খ্বতয়ান িবহ। 

৪. ছুঠে প্রাবিি বহসাি ইতযাবদ। 

-------- 
প্রকর্াজয 

নয় 

১। জনাি িুস্তাে আহম্মদ সচৌধু্িী 

সহোবি বহসািিক্ষণ েি যেতযা 

সিািা: ০১৯১১০০৯১৩৩ 

২।  জনাি সিা: জিুাকয়দুি 

িহিান ভূচ ইয়া 

বহসািিক্ষে 

সিািাইল নং- ০১৮১৯০০৫৫৫১ 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সেবলকফান: ০২43031069 

ই-সিইল: 

ddddhaka@gmail.com 

০৮ 

েি যেতযা য৯ি-

১০ি  ও প্রধ্ান 

বিক্ষেকদি 

শ্চজবপএফ সথকে 

ঋণ েহকণি 

আকিদন 

বনষ্পবি। 

০৭ 

 যসাত  

োর্ যবদি

স 

১. র্থার্থ েতৃযপকক্ষ িাধ্যকি 

বনধ্ যাবিত ফিকি আকিদন। 

২. বহসাি িক্ষণ অবফস েতৃযে 

প্রদি িূল GPF Account slip 

৩. বনধ্ যাবিত ফিকি তথয বিিিণী। 

৪. এসএসবস‘ি সনদ  যঅকফি  

সর্াগয অবেি উকিালন হকল , 

ইতযাবদ। 

িুদ্রণ ও 

প্রোিনা 

অবধ্দিি/ উপ

সজলা বিক্ষা 

অবফস এিং এ 

দিকিি 

ওকয়িসাইকে 

(www.dpe.dha

kadiv.gov.bd) 

 

প্রকর্াজয 

নকহ 

১। জনাি িুস্তাে আহম্মদ সচৌধু্িী 

সহোবি বহসািিক্ষণ েি যেতযা 

সিািা: ০১৯১১০০৯১৩৩ 

২।  জনাি সিাোঃ িাহিুিুি িহিান 

েম্পিউোি অপাকিেি 

সিািাইল নং- ০১৭১০৮৭৩৪৪৪ 

(ফবিদপুি, নািায়নগঞ্জ, িাদািীপুি, 

সগাপালগঞ্জ, নিবসংদী সজলা) 

৩।  জনাি সিা: জাহাঙ্গীি 

সহাকসন বিয়া 

ডাোএবি অপাকিেি 

সিািা: নং-০১৭২০৮৩৫৭০৩ 

 যোংগাইল, িাজিাীী, িুীীগঞ্জ 

সজলা  

৪।  জনাি সিা: জিুাকয়দুি 

িহিান ভূচ ইয়া 

বহসািিক্ষে 

সিািাইল নং- ০১৮১৯০০৫৫৫১ 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সেবলকফান: ০২43031069 

ই-সিইল: 

ddddhaka@gmail.com 

mailto:ddddhaka@gmail.com
mailto:ddddhaka@gmail.com


ক্রবি

ে 

নম্বি 

সসিাি নাি 

সসিা 

প্রদাকন 

সকি যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্র 

প্রকয়াজনীয় 

োগজপত্র/ 

আকিদন ফিি 

প্রাবিি স্থান 

সসিািূলয 

এিং 

পবিকিাধ্ 

পদ্ধবত 

 যর্বদ 

থাকে  

দাবয়ত্বপ্রাি েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি ও ই-

সিইল   

উদ্ধযতন েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি 

ও 

ই-সিইল   

1 2 3 4 5 6 7 8 

 যিাবনেগঞ্জ, গাজীপুি, িিীয়তপুি 

সজলা  

৫।  জনাি সিাছা: সিকহনা খ্াতুন 

অবফস সহোিী োি েম্পিউোি 

িুদ্রাক্ষবিে 

সিািা: নং-০১৯২৯৫৮১২২৯ 

 যঢাো সজলা  

 ০৯ 

প্রধ্ান বিক্ষে 

এিং 

েি যচািীকদি 

GPF সথকে 

চূীান্ত উকিালন 

সংক্রান্ত 

আকিদন 

বনষ্পবি। 

০৭ 

 যসাত  

োর্ যবদি

স 

১.বনধ্ যাবিত ফিকি আকিদনপত্র 

২. বহসাি িক্ষণ অবফস েতৃযে 

প্রদি িূল অথবিঠেপত্র  

৩. বপআিএল িঞ্জিুীি আকদি, 

ইতযাবদ। 

 

িুদ্রণ ও 

প্রোিনা 

অবধ্দিি/ উপ

সজলা বিক্ষা 

অবফস এিং এ 

দিকিি 

ওকয়িসাইকে 

(www.dpe.dhaka

div.gov.bd) 

প্রকর্াজয 

নকহ 
ঐ 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সেবলকফান: ০২43031069 

ই-সিইল: 

ddddhaka@gmail.com 

১০ 

এেই বিভাকগি 

বভতি প্রধ্ান 

বিক্ষে এিং 

সহোিী 

বিক্ষেকদি 

আন্ত:সজলা 

িদবলি আকিদন 

বনষ্পবি 

০৭ 

 যসাত  

োর্ যবদি

স 

১. বিক্ষে িদবলি সংকিাবধ্ত 

বনকদযবিোয় উবিবখ্ত প্রকয়াজনীয় 

োগজপত্রসহ আকিদনপত্র  

২. বনয়ন্ত্রণোিী েি যেতযাি 

ফিওয়াবডযং ইতযাবদ। 

অনলাইকন 
প্রকর্াজয 

নকহ 
ঐ 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সেবলকফান: ০২43031069 

ই-সিইল: 

ddddhaka@gmail.com 

mailto:ddddhaka@gmail.com
mailto:ddddhaka@gmail.com


ক্রবি

ে 

নম্বি 

সসিাি নাি 

সসিা 

প্রদাকন 

সকি যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্র 

প্রকয়াজনীয় 

োগজপত্র/ 

আকিদন ফিি 

প্রাবিি স্থান 

সসিািূলয 

এিং 

পবিকিাধ্ 

পদ্ধবত 

 যর্বদ 

থাকে  

দাবয়ত্বপ্রাি েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি ও ই-

সিইল   

উদ্ধযতন েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি 

ও 

ই-সিইল   

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ১১ 

৯ি -৬ষ্ঠ সেড 

েি যেতযাকদি 

GPF সথকে 

চূীান্ত 

উকিালন। 

০৭ 

 যসাত  

োর্ যবদি

স 

বনয়ন্ত্রণোিী েি যেতযা/ র্থার্থ 

েতৃযপকক্ষ িাধ্যকি আকিদনপত্র, 

িূল এোউন্ট বিপ, ইতযাবদসহ 

প্রাবি সাকপকক্ষ প্রাথবিে বিক্ষা 

অবধ্দিকি অোয়ণ েিা হকি। 

িুদ্রণ ও 

প্রোিনা 

অবধ্দিি/ উপ

সজলা বিক্ষা 

অবফস এিং এ 

দিকিি 

ওকয়িসাইকে 
(www.dpe.dhaka

div.gov.bd) 

প্রকর্াজয 

নকহ 

১। জনাি িুস্তাে আহম্মদ সচৌধু্িী 

সহোবি বহসািিক্ষণ েি যেতযা 

সিািা: ০১৯১১০০৯১৩৩ 

২।  জনাি সিা: জিুাকয়দুি 

িহিান ভূচ ইয়া 

বহসািিক্ষে 

সিািাইল নং- ০১৮১৯০০৫৫৫১ 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সেবলকফান: ০২43031069 

ই-সিইল: ddddha 

ka@gmail.com 

১২ 

প্রধ্ান/সহোিী 

বিক্ষে ও 

েি যচািীকদি 

বিবভন্ন প্রোি 

ছুঠে, িবহ : 

িাংলাকদি ছুঠে 

িঞ্জিু ও 

বিকদি ভ্রিন 

সংক্রান্ত 

আকিদন 

বনষ্পবিসহ 

 যৈনবিবিে ছুঠে 

িযবতত  

০৭ 

 যসাত  

োর্ যবদি

স 

১. আকিদনপত্র 

২. ছুঠে/ভ্রিকনি তথয বিিিণী  

৩. ছুঠেি বহসাি বিিিণী 

 যিাংলাকদি ফিি-৪০  

৪. ছুঠে োলীন অবফকসি োকজ 

বিঘ্ন হকি না িকি য বনয়ন্ত্রণোিী 

েি যেতযাি প্রতযয়ন 

৫. বচবে সাি জনয হকল বসবভল 

সাজযন েতৃ যে স্বাস্থযগত সনদ 

৬. পাসকপাকেযি ফকোেবপ 

 যপ্রকর্াজয সক্ষকত্র    

িুদ্রণ ও 

প্রোিনা 

অবধ্দিি/ উপ

সজলা বিক্ষা 

অবফস এিং এ 

দিকিি 

ওকয়িসাইকে 

(www.dpe.dha

kadiv.gov.bd) 

 

 

প্রকর্াজয 

নকহ 

১। জনাি িুস্তাে আহম্মদ সচৌধু্িী 

সহোবি বহসািিক্ষণ েি যেতযা 

সিািা: ০১৯১১০০৯১৩৩ 

২।  জনাি সিাোঃ িাহিুিুি িহিান 

েম্পিউোি অপাকিেি 

সিািাইল নং- ০১৭১০৮৭৩৪৪৪ 

(ফবিদপুি, নািায়নগঞ্জ, িাদািীপুি, 

সগাপালগঞ্জ, নিবসংদী সজলা) 

৩।  জনাি সিা: জাহাঙ্গীি 

সহাকসন বিয়া 

ডাোএবি অপাকিেি 

সিািা: নং-০১৭২০৮৩৫৭০৩ 

 যোংগাইল, িাজিাীী, িুীীগঞ্জ 

সজলা  

৪।  জনাি সিা: জিুাকয়দুি 

িহিান ভূচ ইয়া 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সেবলকফান: ০২43031069 

ই-সিইল: 

ddddhaka@gmail.com 

mailto:ddddhaka@gmail.com
mailto:ddddhaka@gmail.com
mailto:ddddhaka@gmail.com


ক্রবি

ে 

নম্বি 

সসিাি নাি 

সসিা 

প্রদাকন 

সকি যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্র 

প্রকয়াজনীয় 

োগজপত্র/ 

আকিদন ফিি 

প্রাবিি স্থান 

সসিািূলয 

এিং 

পবিকিাধ্ 

পদ্ধবত 

 যর্বদ 

থাকে  

দাবয়ত্বপ্রাি েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি ও ই-

সিইল   

উদ্ধযতন েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি 

ও 

ই-সিইল   

1 2 3 4 5 6 7 8 

বহসাি িক্ষে 

সিািাইল নং- ০১৮১৯০০৫৫৫১ 

 যিাবনেগঞ্জ, গাজীপুি, িিীয়তপুি 

ও বেকিািগঞ্জ সজলা  

৫।  জনাি সিাছা: সিকহনা খ্াতুন 

অবফস সহোিী োি েম্পিউোি 

িুদ্রাক্ষবিে 

সিািা: নং-০১৯২৯৫৮১২২৯ 

 যঢাো সজলা  

  ১৩ 

েি যেতযাগকণি 

বিবভন্ন প্রোি 

ছুঠে যৈনবিবিে 

ছুঠে িযবতত  

 

০৪ যচাি  

োর্ যবদি

স 

১. আকিদনপত্র 

২. ছুঠে/ ভ্রিকনি তথয বিিিণী  

৩. ছুঠেি বহসাি বিিিণী 

 যিাংলাকদি ফিি-৪০  

৪. ছুঠে োলীন অবফকসি োকজ 

বিঘ্ন হকি না িকি য বনয়ন্ত্রণোিী 

েি যেতযাি প্রতযয়ন 

৫. বচবে সাি জনয হকল বসবভল 

সাজযন েতৃ যে স্বাস্থযগত সনদ  

৬. পাসকপাকেযি ফকোেবপ যপ্রকর্াজয 

সক্ষকত্র   ইতযাবদ 

উবিবখ্ত োগজপত্রাবদ প্রাবি 

সাকপকক্ষ প্রাথবিে বিক্ষা অবধ্দিকি 

অোয়ণ েিা হকি যপ্রকর্াজয সক্ষকত্র । 

িুদ্রণ ও 

প্রোিনা 

অবধ্দিি/ উপ

সজলা বিক্ষা 

অবফস এিং এ 

দিকিি 

ওকয়িসাইকে 

(www.dpe.dha

kadiv.gov.bd) 

 

 

 

প্রকর্াজয 

নকহ 

১।  জনাি সিা: জাবেি সহাকসন 

বিক্ষা অবফসাি 

সিািা: নং-01718710097 

 

২। জনাি সিাছা: সিকহনা খ্াতুন 

অবফস সহোিী োি েম্পিউোি 

িুদ্রাক্ষবিে 

সিািা: নং-০১৯২৯৫৮১২২৯ 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সেবলকফান: ০২43031069 

ই-সিইল: 

ddddhaka@gmail.com 

১৪ 
অবভকর্াগ ও 

বিভাগীয় িািলা  

০৭ 

 যসাত  

র্থার্থ েতৃযপকক্ষি িাধ্যকি িািলা 

সংক্রান্ত োগজপত্রাবদ প্রাবি 
- 

প্রকর্াজয 

নয় 

১।  জনাি সিা: ইেিাল উশ্চিন 

বিক্ষা অবফসাি 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সেবলকফান: ০২43031069 

mailto:ddddhaka@gmail.com


ক্রবি

ে 

নম্বি 

সসিাি নাি 

সসিা 

প্রদাকন 

সকি যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্র 

প্রকয়াজনীয় 

োগজপত্র/ 

আকিদন ফিি 

প্রাবিি স্থান 

সসিািূলয 

এিং 

পবিকিাধ্ 

পদ্ধবত 

 যর্বদ 

থাকে  

দাবয়ত্বপ্রাি েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি ও ই-

সিইল   

উদ্ধযতন েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি 

ও 

ই-সিইল   

1 2 3 4 5 6 7 8 

সংক্রান্ত োর্ যবদি

স 

সাকপকক্ষ সিািা: নং- ০১৭৪৬৫৭৯০৮৬ 

 যোংগাইল, নািায়নগঞ্জ, নিবসংদী, 

িাবনেগঞ্জ ও িুীীগঞ্জ সজলা  

২। জনাি সিাোঃ িাহিুিুি িহিান 

েম্পিউোি অপাকিেি 

সিািাইল নং- ০১৭১০৮৭৩৪৪৪ 

(ফবিদপুি, িাদািীপিু, িাজিাীী, 

সগাপালগঞ্জ, িিীয়তপিু সজলা) 

৩।  জনাি সিাছা: সিকহনা খ্াতুন 

অবফস সহোিী োি েম্পিউোি 

িুদ্রাক্ষবিে 

সিািা: নং-০১৯২৯৫৮১২২৯ 

 যঢাো সজলা  

ই-সিইল- ddddhaka@gmail.com 

ই-সিইল: 

ddddhaka@gmail.com 

 ১৫ 

েি যেতযা 

 য১০তি সেড  

পাসকপােয 

েিকণি যNOC   

অনুিবতদান 

০৭ 

 যসাত  

োর্ যবদি

স 

১। আকিদনপত্র 

২। জাতীয় পবিচয় পকত্রি সতযাবয়ত 

ফকোেবপ 

৩। NOC ফিি পূিণ 

৪। ২ েবপ পাসকপােয সাইকজি ছবি 

ইতযাবদ 

 

িুদ্রণ ও 

প্রোিনা 

অবধ্দিি/ উপ

সজলা বিক্ষা 

অবফস এিং এ 

দিকিি 

ওকয়িসাইকে 

(www.dpe.dha

kadiv.gov.bd) 

প্রকর্াজয 

নকহ 

 

১।  জনাি সিা: জাবেি সহাকসন 

বিক্ষা অবফসাি 

সিািা: নং-01718710097 

২। জনাি সিাছা: সিকহনা খ্াতুন 

অবফস সহোিী োি েম্পিউোি 

িুদ্রাক্ষবিে 

সিািা: নং-০১৯২৯৫৮১২২৯ 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সেবলকফান: ০২43031069 

ই-সিইল: 

ddddhaka@gmail.com 

১৬ 
প্রধ্ান 

বিক্ষেকদি 

০৭ 

 যসাত  

১। আকিদনপত্র 

২। জাতীয় পবিচয় পকত্রি সতযাবয়ত 

িুদ্রণ ও 

প্রোিনা 

প্রকর্াজয 

নকহ 

১।  জনাি সিাোঃ িাহিুিুি িহিান 

েম্পিউোি অপাকিেি 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সেবলকফান: ০২43031069 

mailto:ddddhaka@gmail.com
mailto:ddddhaka@gmail.com
mailto:ddddhaka@gmail.com


ক্রবি

ে 

নম্বি 

সসিাি নাি 

সসিা 

প্রদাকন 

সকি যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্র 

প্রকয়াজনীয় 

োগজপত্র/ 

আকিদন ফিি 

প্রাবিি স্থান 

সসিািূলয 

এিং 

পবিকিাধ্ 

পদ্ধবত 

 যর্বদ 

থাকে  

দাবয়ত্বপ্রাি েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি ও ই-

সিইল   

উদ্ধযতন েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি 

ও 

ই-সিইল   

1 2 3 4 5 6 7 8 

পাসকপােয 

েিকণি যNOC   

অনুিবতদান 

োর্ যবদি

স 

ফকোেবপ 

৩। NOC ফিি পূিণ 

৪। ২ েবপ পাসকপােয সাইকজি ছবি 

ইতযাবদ 

 

অবধ্দিি/ উপ

সজলা বিক্ষা 

অবফস এিং এ 

দিকিি 

ওকয়িসাইকে 

(www.dpe.dha

kadiv.gov.bd) 

 

সিািাইল নং- ০১৭১০৮৭৩৪৪৪ 

(ফবিদপুি, নািায়নগঞ্জ, িাদািীপুি, 

সগাপালগঞ্জ, নিবসংদী সজলা) 

২।  জনাি সিা: জাহাঙ্গীি 

সহাকসন বিয়া 

ডাোএবি অপাকিেি 

সিািা: নং- ০১৭২০৮৩৫৭০৩ 

 যোংগাইল, িাজিাীী, িুীীগঞ্জ 

সজলা  

৩।  জনাি সিা: জিুাকয়দুি 

িহিান ভূচ ইয়া 

বহসািিক্ষে 

সিািাইল নং- ০১৮১৯০০৫৫৫১ 

 যিাবনেগঞ্জ, গাজীপুি, িিীয়তপুি 

ও বেকিািগঞ্জ সজলা সজলা  

৪।  জনাি সিাছা: সিকহনা খ্াতুন 

অবফস সহোিী োি েম্পিউোি 

িুদ্রাক্ষবিে 

সিািা: নং-০১৯২৯৫৮১২২৯ 

 যঢাো সজলা  

ই-সিইল: 

ddddhaka@gmail.com 

mailto:ddddhaka@gmail.com


ক্রবি

ে 

নম্বি 

সসিাি নাি 

সসিা 

প্রদাকন 

সকি যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্র 

প্রকয়াজনীয় 

োগজপত্র/ 

আকিদন ফিি 

প্রাবিি স্থান 

সসিািূলয 

এিং 

পবিকিাধ্ 

পদ্ধবত 

 যর্বদ 

থাকে  

দাবয়ত্বপ্রাি েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি ও ই-

সিইল   

উদ্ধযতন েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি 

ও 

ই-সিইল   

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ১৭ 

৯ি িা তদুর্ধ্ য 

েি যেতযাকদি 

ভবিষয  তহবিল 

হকত উকিালন 

(চুীান্ত পবিকিাধ্ 

িযতীত) 

০৫ 

 যপা চচ  ো

র্ য বদিস 

১. বহসাি িক্ষণ অবফস েতৃযে 

প্রদি িূল GPF Account slip 

২. বনধ্ যাবিত ফিকি আকিদন 

েিকিন। 

৩. ৫২ িছকিি উকদ্ধয হকল/অকফি  

সর্াগয অবেি উকিালকনি সক্ষকত্র 

এসএসবস‘ি সনদ, ইতযাবদ।  

 

 

িুদ্রণ ও 

প্রোিনা 

অবধ্দিি/উপ

সজলা বিক্ষা 

অবফস এিং এ 

দিকিি 

ওকয়িসাইকে 

(www.dpe.dhaka

div.gov.bd) 

 

প্রকর্াজয 

নয় 

১। জনাি িুস্তাে আহম্মদ সচৌধু্িী 

সহোবি বহসািিক্ষণ েি যেতযা 

সিািা: ০১৯১১০০৯১৩৩ 

২।  জনাি সিা: জিুাকয়দুি 

িহিান ভূচ ইয়া 

বহসািিক্ষে 

সিািাইল নং- ০১৮১৯০০৫৫৫১ 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সেবলকফান: ০২43031069 

ই-সিইল: 

ddddhaka@gmail.com 

১৮ 

প্রধ্ান 

বিক্ষেকদি 

োইি সেল 

িঞ্জিু 

(০৯/০৩/২০১৪ 

সথকে 

১৪/১২/২০১৫ 

পর্ যন্ত  

বিভাগীয় 

েবিঠেি 

বসদ্ধাকন্ত

ি পি 

বনষ্পবি 

৭ যসাত  

োর্ য 

বদিস  

১. আকিদনপত্র 

২. বিগত ৩ িছকিি ACR 

৩. িূল চােুিী িবহ ইতযাবদ 

 

িুদ্রণ ও 

প্রোিনা 

অবধ্দিি/বিবভন্ন 

ওকয়িসাইে/ 

ইউইও অবফস/ 

বডবপইও অবফস/ 

বপঠেআই 

প্রকর্াজয 

নয় 

১। জনাি িুস্তাে আহম্মদ সচৌধু্িী 

সহোবি বহসািিক্ষণ েি যেতযা 

সিািা: ০১৯১১০০৯১৩৩ 

২।  জনাি সিাোঃ িাহিুিুি িহিান 

েম্পিউোি অপাকিেি 

সিািাইল নং- ০১৭১০৮৭৩৪৪৪ 

(ফবিদপুি, নািায়নগঞ্জ, িাদািীপুি, 

সগাপালগঞ্জ, নিবসংদী সজলা) 

৩।  জনাি সিা: জাহাঙ্গীি 

সহাকসন বিয়া 

ডাোএবি অপাকিেি 

সিািা: নং-০১৭২০৮৩৫৭০৩ 

 যোংগাইল, িাজিাীী, িুীীগঞ্জ 

সজলা  

৪।  জনাি সিা: জিুাকয়দুি 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সেবলকফান: ০২43031069 

ই-সিইল: 

ddddhaka@gmail.com 

mailto:ddddhaka@gmail.com
mailto:ddddhaka@gmail.com


ক্রবি

ে 

নম্বি 

সসিাি নাি 

সসিা 

প্রদাকন 

সকি যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্র 

প্রকয়াজনীয় 

োগজপত্র/ 

আকিদন ফিি 

প্রাবিি স্থান 

সসিািূলয 

এিং 

পবিকিাধ্ 

পদ্ধবত 

 যর্বদ 

থাকে  

দাবয়ত্বপ্রাি েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি ও ই-

সিইল   

উদ্ধযতন েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি 

ও 

ই-সিইল   

1 2 3 4 5 6 7 8 

িহিান ভূচ ইয়া 

বহসািিক্ষে 

সিািাইল নং- ০১৮১৯০০৫৫৫১ 

 যিাবনেগঞ্জ, গাজীপুি, িিীয়তপুি 

সজলা  

৫।  জনাি সিাছা: সিকহনা খ্াতুন 

অবফস সহোিী োি েম্পিউোি 

িুদ্রাক্ষবিে 

সিািা: নং-০১৯২৯৫৮১২২৯ 

 যঢাো সজলা  

১৯ 

১০ি িা তদুর্ধ্ য 

সেকডি 

েি যেতযাকদি 

িদলীি আকিদন 

অোয়ন 

০৭ 

 যসাত  

োর্ যবদি

স 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্রসহ 

আকিদন 
------ 

প্রকর্াজয 

নয় 

 

১।  জনাি সিা: জাবেি সহাকসন 

বিক্ষা অবফসাি 

সিািা: নং-01718710097 

২। জনাি সিাছা: সিকহনা খ্াতুন 

অবফস সহোিী োি েম্পিউোি 

িুদ্রাক্ষবিে 

সিািা: নং-০১৯২৯৫৮১২২৯ 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সেবলকফান: ০২43031069 

ই-সিইল: 

ddddhaka@gmail.com 

২০ 
েি যচািীকদি 

িদলী  

০৭ 

 যসাত  

োর্ যবদি

স 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্রসহ 

আকিদন 
------ 

প্রকর্াজয 

নয় 

১।  জনাি সিোি িওিনািা 

বিক্ষা অবফসাি 

সিািা: নং-017৩৩৯৬০৪৫৬ 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সেবলকফান: ০২43031069 

ই-সিইল: 

ddddhaka@gmail.com 

২১ 
প্রাথবিে বিক্ষা 

পদে 

বনধ্ যাবিত 

সিয় 

র্থার্থ েতৃযপকক্ষি িাধ্যকি 

িকনানীত োগজপত্র অোয়ণ 
সংবিষ্ট অবফস 

প্রকর্াজয 

নয় 

১।  জনাি সিা: ইেিাল উশ্চিন 

বিক্ষা অবফসাি 

সিািা: নং- ০১৭৪৬৫৭৯০৮৬ 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সেবলকফান: ০২43031069 

ই-সিইল: 

mailto:ddddhaka@gmail.com
mailto:ddddhaka@gmail.com


ক্রবি

ে 

নম্বি 

সসিাি নাি 

সসিা 

প্রদাকন 

সকি যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্র 

প্রকয়াজনীয় 

োগজপত্র/ 

আকিদন ফিি 

প্রাবিি স্থান 

সসিািূলয 

এিং 

পবিকিাধ্ 

পদ্ধবত 

 যর্বদ 

থাকে  

দাবয়ত্বপ্রাি েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি ও ই-

সিইল   

উদ্ধযতন েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি 

ও 

ই-সিইল   

1 2 3 4 5 6 7 8 

২। জনাি সিা: োিাল সহাকসন 

ডাোএবি অপাকিেি 

সিািা: নং-০১৭২১২৮৫০৬৫ 

ddddhaka@gmail.com 

২২ 
ইকনাকভিন 

আইবডয়া 
চলিান 

বনধ্ যাবিত ফিকি আকিদন প্রাবি 

সাকপকক্ষ 

প্রাথবিে বিক্ষা 

অবধ্দিকিি 

ওকয়িসাইেwww.

dpe. 

gov.bd 

প্রকর্াজয 

নয় 

১।  জনাি সজিা ফািাহ 

বিক্ষা অবফসাি 

সিািা: নং-০১৭১১-২৪১২২২ 

ই-সিইল: ddddhaka@gmail.com 

২।  জনাি সিা: ইেিাল উশ্চিন 

বিক্ষা অবফসাি 

সিািা: নং-০১৭৪৬৫৭৯০৮৬ 

৩।  জনাি সিা: জিুাকয়দুি 

িহিান ভূচ ইয়া 

বহসাি িক্ষে 

সিািাইল নং- ০১৮১৯০০৫৫৫১ 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সেবলকফান: ০২43031069 

ই-সিইল: 

ddddhaka@gmail.com 

 

২.৩ অভযন্তিীণ সসিা 
 

ক্রবি

ে 

নম্বি 

সসিাি নাি 

সসিা 

প্রদাকন 

সকি যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্র 

প্রকয়াজনীয় 

োগজপত্র/ 

আকিদন ফিি 

প্রাবিি স্থান 

সসিািূলয 

এিং 

পবিকিাধ্ 

পদ্ধবত যর্বদ 

থাকে  

দাবয়ত্বপ্রাি িযশ্চিি নাি ও পদবি  

 যঅবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি ও ই-

সিইল   

উদ্ধযতন েি যেতযা যেি যেতযাি 

পদিী, েক্ষ নম্বি, 

সজলা/উপকজলাি সোড, 

অবফবসয়াল সেবলকফান নম্বি 

ও 

ই-সিইল   

1 2 3 4 5 6 7 8 

mailto:ddddhaka@gmail.com
http://www.dpe/
http://www.dpe/
mailto:ddddhaka@gmail.com
mailto:ddddhaka@gmail.com


২৩ 

বনজ দিিসহ 

অধ্ীনস্ত 

েি যেতযা/েি যচা

িীকদি িাবষ যে 

সগাপনীয় 

অনুকিদন/ 

প্রবতকিদন (ACR) 

প্রদান সংক্রান্ত 

৩১ সি 

িাচয এি 

িকধ্য 

 

১। ৩১ জানুয়বিি িকধ্য 

অনুকিদনাধ্ীন েি যেতযা/েি যচািী 

বনধ্ যাবিত ফিকি এবসআি দাবখ্ল 

েিকিন। 

২। অনুকিদনোিী েি যেতযা 

প্রবতস্বাক্ষকিি জনয ২৮ 

সফি্ুয়াবিি িকধ্য এবসআি 

দাবখ্ল েিকিন।  

 

বিবভন্ন 

ওকয়িসাইে/ 

ইউইও অবফস/ 

বডবপইও অবফস/ 

বপঠেআই 

প্রকর্াজয 

নকহ 

১।  জনাি জান্নাতুন্নাহাি ফাতিী 

 বিক্ষা অবফসাি-২ 

 সিািা: নং- ০১৭১২০৩৫৭১৩ 

 ই-সিইল-ddddhaka@gmail.com 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সেবলকফান: ০২43031069 

ই-সিইল: 

ddddhaka@gmail.com 

 

 

 

                                                                               

বিভাগীয় উপপবিচালে 

প্রাথবিে বিক্ষা, ঢাো বিভাগ, ঢাো 

mailto:ddddhaka@gmail.com
mailto:ddddhaka@gmail.com

