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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

প্রাথমিক মশক্ষা অমিেপ্তর 

সসকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ 

www.dpe.gov.bd 
 

 

সিটিজেন্স চার্টার 
(Citizen’s Charter) 

১. সিশন ও সিশন 
 

সিশন: িকল সশশুর েন্য িানিম্মত প্রাথসিক সশক্ষা 
সিশন: প্রাথমিক মশক্ষার সুদ াগ সম্প্রসারণ ও গুণগত িান উন্নয়দনর িাধ্যদি সকল মশশুর জন্য একীভূত ও িানসম্মত প্রাথমিক মশক্ষা মনমিতকরণ। 

 
২ প্রমতশ্রুত সসবাসমূহ 

২.১ নাগসরক সিবা:- 
ক্র: 
নং 

সিবার নাি সিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 
প্রাসিস্থান 

সিবার মূল্য এবং 
পসরজশাধ পদ্ধসত 

সিবা প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি কিটকতট া (নাি, পদবী, 
স ান নম্বর এবং ইজিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১. অসিজ াগ প্রসতকার ব্যবস্থা (GRS) আজবদন/অসিজ াগ প্রাসির পর  াচাই 

অজে  থা থ কর্তট পজক্ষর অনুজিাদন 
িাজপজক্ষ প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

১। www.dpe.gov.bd এ 
ওজয়বিাইর্-এ স্হাসপত GRS 
সিইজল  
( www.grs.dpe.gov.bd) 
প্রাি অসিজ াগপত্র 
২। হর্লাইন- এ প্রাি 
এিএিএি 
এবং প্রজ ােয সক্ষজত্র িংযুসি। 

প «স াে¨ নয় ০৭ (িাত) 
কা টসদবি 

ম  োঃ ম  কনুজ্জ   ন,  

শিক্ষ  অশিস    
(তদে ও শটংখলা) 

সিাবাইল: ০১৭৫৯৫৩২৭৫০ 
ইজিইল: 

smbegum62@yah00.com 

২. তথ্য প্রদান  
ক) তথ্য অসধকার আইজনর আওতায় 
চাসহত তথ্য প্রদান 
খ) িসনর্সরং কা টক্রি িংক্রাে তথ্য 
প্রদান(APSC,ASPR,NSA ইতযাসদ) 
গ) প্রাথমিক মিক্ষা উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য 
প্রদান 

আজবদন প্রাসির পর  াচাই অজে  থা থ 
কর্তট পজক্ষর অনুজিাদন িাজপজক্ষ তথ্য 
প্রদান (পত্র, সিইল, ই-জিইল, সিাবাইল , 
সর্সলজ াজনর িাধ্যজি) 

১। সনধ টাসরত  রজি আজবদন  
 

ক) তথ্য অসধকার 
আইজনর আওতায় 
চাসহত তথ্য প্রাসির 
সক্ষজত্র িরকার কর্তট ক 
সনধ টাসরত স  
খ-গ)  প «স াে¨ নয় 

 

০৭ (িাত) 
কা টসদবি 

ক)      মিাোঃ বাহারুল ইসলাি    
উপপসরচালক (িংস্থাপন) 
স ান: ৫৫০৭৪৯২৩ 

ইজিইল: ddestabdpe@gmail.com  
খ)     সিা: ওয়াসলউল ইিলাি 

উপপসরচালক 
পসরবীক্ষণ ও মুল্যায়ন 
স ান- ৫৫০৭৫২৪৫ 

n.yasmin.dpe@gmail.com 
গ) প্রজকৌ:অনুে কুিার রায় 
সিসনয়র সিজেি এনাসলষ্ট 
স ান- ৫৫০৭৪৮৮৭ 

anujkroy@gmail.com 

http://www.grs.dpe.gov.bd/
mailto:ddestabdpe@gmail.com
mailto:n.yasmin.dpe@gmail.com
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৩. বাংলাজদশী সশশুজদর সবজদজশ 
সলখাপড়ার কারজণ প্রাথসিক সশক্ষা 
িিাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করজত 
পারায় ৬ষ্ঠ সেসণজত িসতট র সক্ষজত্র 
প্রতযয়ণ প্রদান 

আজবদন প্রাসির পর  াচাইঅজে  থা থ 
কর্তট পজক্ষর অনুজিাদন িাজপজক্ষ প্রতযয়ণ 
প্রদান 

১। আজবদনপত্র; 
২। েন্ম সনবন্ধন িনদপত্র; 
৩। ৫ি সেসণ/ িিিান পরীক্ষা 
পাজশর প্রিানপত্র; 
৪। সশক্ষাথী ও অসিিাবকগজণর 
পািজপার্© িাইজের ছসব। 
৫। সবজদজশ অবস্থাজনর প্রিানক। 

প «স াে¨ নয় ০৭ (িাত) 
কা টসদবি 

সিাহাম্মদ নেরুল ইিলাি  
িহকারী পসরচালক (িা: প্র:) 

স ান: ৫৫০৭৪৯১৭ 
ইজিইল: 

adgeneraldpe@gmail.com  

 

 ২.২) প্রাসতষ্ঠাসনক  সিবা: 
 

ক্র. 

নং 

সিবার নাি সিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 
প্রাসিস্থান 

সিবার মূল্য এবং 
পসরজশাধ পদ্ধসত 

সিবা প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি কিটকতট া (নাি, পদবী, 
স ান নম্বর এবং ইজিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
1.  ক) সবএড/এিএড প্রসশক্ষজণর অনুিসত 

প্রদান 
 
 
 
 
 
 
 
খ) উচ্চতর সশক্ষা(সপএইচসড/ গজবষনা) 
গ্রহজণর অনুিসত 

যথাযথ করৃ্তপক্ষক্ষর িাধ্যক্ষি প্রাপ্ত 
আজবদন  াচাইঅজে কর্তট পজক্ষর 
অনুজিাদন িাজপজক্ষ সবএড/এিএড 
প্রসশক্ষজণর অনুিসত প্রদান 
 
 
 
 
 
খ)  উপক্ষর বমণতৃ পদ্ধসতজত প্রাপ্ত 
আজবদন করা  াচাইঅজে কর্তট পজক্ষর 
অনুজিাদন িাজপজক্ষ প্রাথসিক ও 
গণসশক্ষা িন্ত্রণালজয় অগ্রায়ন। 

১. আজবদন পত্র; 
২. সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট ার 
সুপাসরশ, স  প্রসতষ্ঠাজন অধ্যয়ন 
করজবন তার প্রিজপক্টাি এবং 
প্রসতষ্ঠানটি িরকার কর্তট ক 
অনুজিাসদত সকনা তার 
প্রতযয়নপত্র; 
৩. কিৃরত প্রমতষ্ঠান এবং মিক্ষক 
সংমিষ্ট তথ্য; 
উচ্চতর সশক্ষার সক্ষজত্র- উপক্ষর 
বমণতৃ কাগজপত্র এবং িংসিষ্ট 
প্রসতষ্ঠাজনর  অ ার সলর্ার 

 
 
 
 
 
 
 

প «স াে¨ নয় 

০৭ (িাত) 
কা টসদবি  
 
 
 
 
 
০৭ (িাত) 
কা টসদবি 

ক) সপটিআই ও ইউআরসি  :              
             জয়জুন নাহার 

িহকারী পসরচালক 
 (পঠ্যযক্রি ও গজবষনা) 

       স ান- ০১৯১১০৩৯৩৪৫ 

     afn.monipur@yahoo.com 
) 

 
খ)  কিটকতট া/কিচারীজদর সক্ষজত্র- 
      মিাোঃ বাহারুল ইসলাি 
      উপপসরচালক (প্রশািন) 
         স ান: ৫৫০৭৪৯৭৯ 

2.  পািজপার্টকরজণর NOC প্রদান 
 (িাঠ প টাজয় ৪থ©-৯ি সগ্রড) 

যথাযথ করৃ্তপক্ষক্ষর িাধ্যক্ষি আজবদন 
প্রাসির পর  াচাইঅজে কর্তট পজক্ষর 
অনুজিাদন িাজপজক্ষ NOC প্রদান 
পূবকৃ িংসিষ্ট দিজর সপ্ররণ 

১. সনধ টাসরত  রজি আজবদন; 
২. প «সয়ােনীয় কাগেপত্র। 
 

প «স াে¨ নয় ০৭ (িাত) 
কা টসদবি  

ক. সপটিআই ও ইউআরসি  :         
             জয়জুন নাহার 

িহকারী পসরচালক 
 (পঠ্যযক্রি ও গজবষনা) 

       স ান- ০১৯১১০৩৯৩৪৫ 

     afn.monipur@yahoo.com 
 

খ.  কিটকতট া/কিটচারীজদর সক্ষজত্র-          
       মিাোঃ বাহারুল ইসলাি    

mailto:adgeneraldpe@gmail.com
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ক্র. 

নং 

সিবার নাি সিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 
প্রাসিস্থান 

সিবার মূল্য এবং 
পসরজশাধ পদ্ধসত 

সিবা প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি কিটকতট া (নাি, পদবী, 
স ান নম্বর এবং ইজিইল) 

      উপপসরচালক (প্রশািন) 
স ান: ৫৫০৭৪৯৭৯ 

3.  সবসিন্ন ধরজণর (অসনয়সিত) পরীক্ষায় 
অংশগ্রহজণর অনুিসত প্রদান (৪থ-
২০তি সগ্রড) 
 

যথাযথ করৃ্তপক্ষক্ষর িাধ্যক্ষি আজবদন 
প্রাসির পর প্রক্ষয়াজনীয়  াচাইঅজে 
কর্তট পজক্ষর অনুজিাদন িাজপজক্ষ 
পরীক্ষায় অংশগ্রহজণর অনুিসত প্রদান। 

১.  আজবদন পত্র; 
২.  সনধ টাসরত  িট সবনামূজল্য  
৩. পরীক্ষার সূচী 
 

প «স াে¨ নয় ০৭ (িাত) 
কা টসদবি  

ক. সশক্ষকজদর সক্ষজত্র- 
                   নীষ চ ক   

                 পসরচালক 
( পসলসি এন্ড অপাজরশন) 

স ান-৫৫০৭৪৯১৮ 
dirpolicydpe@gmail.com 

 
খ. সডসড/সডসপইও/ ইউইও : 
       সিা:বাহারুল ইিলাি 

উপপসরচালক (প্রশািন) 
স ান: ৫৫০৭৪৯৭৯ 

dddpeadm@gmail.com 
গ. সপটিআই ও ইউআরসি : 
            জয়জুন নাহার 

িহকারী পসরচালক 
 (পঠ্যযক্রি ও গজবষনা) 

       স ান- ০১৯১১০৩৯৩৪৫ 

     afn.monipur@yahoo.com 
 

4.  সপআরএল ও লাম্পগ্রান্ট িঞ্জুর 
(কিটকতট া/কি ©চারী) 

সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া ও  থা থ 
কর্তট পজক্ষর িাধ্যজি আবশ্যকীয় 
কাগেপত্রিহ প্রাপ্ত আজবদন 
প্রক্ষয়াজনীয় যাচাইঅক্ষন্ত করৃ্তপক্ষক্ষর 
অনুক্ষিাদনক্রক্ষি িঞ্জুরী আক্ষদি জারী 
এবং  িংসিষ্ট দিরসমূক্ষহ অনুমলমপ 
সপ্ররণ। 
 

সনজনাি কাগেপত্রিহ আজবদন 
দাসখল করজত হজব: 
১. এিএিসি  িনদ; 
২. চাকুরীর খসতয়ান বসহ (প্রজ ােয 
সক্ষজত্র); 
৩. ছুটির সহিাব; 
৪. মূল সনজয়াগ পত্র; 
৫. প্রমযাজয অন্যান্য মরকরৃ্পত্র 

প «স াে¨ নয় ০৭ (িাত) 
কা টসদবি 

সডসড/সডসপইও/ ইউইওজদর সক্ষজত্র               
        সিা: বাহারুল ইিলাি 

উপপসরচালক (প্রশািন) 
স ান: ৫৫০৭৪৯৭৯ 

dddpeadm@gmail.com 
(সপটিআই ও ইউআরসি  ) 

             জয়জুন নাহার 
িহকারী পসরচালক 

 (পঠ্যযক্রি ও গজবষনা) 
       স ান- ০১৯১১০৩৯৩৪৫ 

     afn.monipur@yahoo.com 
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ক্র. 

নং 

সিবার নাি সিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 
প্রাসিস্থান 

সিবার মূল্য এবং 
পসরজশাধ পদ্ধসত 

সিবা প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি কিটকতট া (নাি, পদবী, 
স ান নম্বর এবং ইজিইল) 

5.   সপনশন ও আনুক্ষতামিক িঞ্জুর 
(কিট ©কতট া/ কিৃ ©চারী) 
 
 
 
 
 
 
 
 

সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া ও  থা থ 
কর্তট পজক্ষর িাধ্যজি আবশ্যকীয় 
কাগেপত্রিহ প্রাপ্ত আজবদন 
প্রক্ষয়াজনীয় যাচাইঅক্ষন্ত করৃ্তপক্ষক্ষর 
অনুক্ষিাদনক্রক্ষি িঞ্জুরী আক্ষদি জারী 
এবং  িংসিষ্ট দিরসমূক্ষহ অনুমলমপ 
সপ্ররণ। 
 

১। আজবদন (সনধ টাসরত  রজি); 
২। ওয়াসরশন িনদ; 
৩। ছসব; 
৪। িাসিট ি বসহ/ িাসিট ি রেকড ©; 
৫। সপ আর এল আজদজশর কসপ; 
৬। সবিাগীয় িািলা ও অসডর্ 
আপসির প «ত¨য়ণ ; 
৭। না দাসব প «ত¨য়ণ; 
৮। ই এল সপসি। 

প «স াে¨ নয় ১০ (দি) 
কা টসদবি 

ক. সডসড/সডসপইও/ ইউইও :       
        সিা:বাহারুল ইিলাি 

উপপসরচালক (প্রশািন) 
স ান: ৫৫০৭৪৯৭৯ 

dddpeadm@gmail.com 
খ. সপটিআই ও ইউআরসি : 
             জয়জুন নাহার 

িহকারী পসরচালক 
 (পঠ্যযক্রি ও গজবষনা) 

       স ান- ০১৯১১০৩৯৩৪৫ 

     afn.monipur@yahoo.com 
 
 

6.  সেসপএ  অসগ্রি িঞ্জুর 
 

সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া ও  থা থ 
কর্তট পজক্ষর িাধ্যজি আবশ্যকীয় 
কাগেপত্রিহ প্রাপ্ত আজবদন 
প্রক্ষয়াজনীয় যাচাইঅক্ষন্ত করৃ্তপক্ষক্ষর 
অনুক্ষিাদনক্রক্ষি িঞ্জুরী আক্ষদি জারী 
এবং  িংসিষ্ট দিরসমূক্ষহ অনুমলমপ 
সপ্ররণ। 
 

১। সেসপএ  মহসাব মববরণী 
২। আজবদন ( মনয়ন্ত্রনকারী 
করৃ্তপক্ষক্ষর সুপামরিসহ সনধ টাসরত 
 রজি)। 

প «স াে¨ নয় ০৭ (িাত) 
কা টসদবি 

সিা: নূরুল ইিলাি 
িহকারী পসরচালক (অথট-রােস্ব) 

০১৭৪২৪৮০২০১ 
ইজিইল: 

adfrddpe@gmail.com 

7.  সেসপএ  অক্ষেরতক্ষযাগ্য অসগ্রি িঞ্জুর 
 

সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া ও  থা থ 
কর্তট পজক্ষর িাধ্যজি আবশ্যকীয় 
কাগেপত্রিহ প্রাপ্ত আজবদন 
প্রক্ষয়াজনীয় যাচাইঅক্ষন্ত করৃ্তপক্ষক্ষর 
অনুক্ষিাদনক্রক্ষি িঞ্জুরী আক্ষদি জারী 
এবং  িংসিষ্ট দিরসমূক্ষহ অনুমলমপ 
সপ্ররণ। 

১। সেসপএ  মহসাব মববরণী 
২। আজবদন ( মনয়ন্ত্রনকারী 
করৃ্তপক্ষক্ষর সুপামরিসহ সনধ টাসরত 
 রজি)। 
৩। এসএসমস পরীক্ষার 
সনদপক্ষত্রর অনুমলমপ 

প «স াে¨ নয় ০৭ (িাত) 
কা টসদবি 

সিা: নূরুল ইিলাি 
িহকারী পসরচালক (অথট-রােস্ব) 

০১৭৪২৪৮০২০১ 
ইজিইল: 

adfrddpe@gmail.com 

8.  সেসপএ  চূড়াে উজিালন িঞ্জুর 
 

সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া ও  থা থ 
কর্তট পজক্ষর িাধ্যজি আবশ্যকীয় 
কাগেপত্রিহ প্রাপ্ত আজবদন 
প্রক্ষয়াজনীয় যাচাইঅক্ষন্ত করৃ্তপক্ষক্ষর 
অনুক্ষিাদনক্রক্ষি িঞ্জুরী আক্ষদি জারী 

১। সেসপএ  মহসাব মববরণী 
২। আজবদন ( মনয়ন্ত্রনকারী 
করৃ্তপক্ষক্ষর সুপামরিসহ সনধ টাসরত 
 রজি)। 

প «স াে¨ নয় ১০ (দি) 
কা টসদবি 

সিা: নূরুল ইিলাি 
িহকারী পসরচালক (অথট-রােস্ব) 

০১৭৪২৪৮০২০১ 
ইজিইল: 

adfrddpe@gmail.com 

mailto:adfrddpe@gmail.com
mailto:adfrddpe@gmail.com
mailto:adfrddpe@gmail.com
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ক্র. 

নং 

সিবার নাি সিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 
প্রাসিস্থান 

সিবার মূল্য এবং 
পসরজশাধ পদ্ধসত 

সিবা প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি কিটকতট া (নাি, পদবী, 
স ান নম্বর এবং ইজিইল) 

এবং  িংসিষ্ট দিরসমূক্ষহ অনুমলমপ 
সপ্ররণ। 

৩। মপআরএল িঞ্জুরী 
আক্ষদি/মপনিন/ইস্তোপত্র 
গ্রহক্ষণর কমপ 

9.  গৃহসনিটাণ ঋণ িঞ্জুরীর আজবদন অগ্রায়ন সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া ও  থা থ 
কর্তট পজক্ষর িাধ্যজি আবশ্যকীয় 
কাগেপত্রিহ প্রাপ্ত আজবদন 
প্রক্ষয়াজনীয় যাচাইঅক্ষন্ত করৃ্তপক্ষক্ষর 
অনুক্ষিাদনক্রক্ষি িন্ত্রণালক্ষয় অগ্রায়ন। 

১। আক্ষবদনপত্র 
২। ব্াংক সম্মমতপত্র 
৩। জমি/ ফ্ল্যাক্ষের প্রক্ষয়াজনীয় 
কাগজপত্র 

প «স াে¨ নয় ১০ (দি) 
কা টসদবি 

ক. সশক্ষকজদর সক্ষজত্র- 
           নীষ চ ক   

                 পসরচালক 
( পসলসি এন্ড অপাজরশন) 

স ান-৫৫০৭৪৯১৮ 
dirpolicydpe@gmail.com 

খ. সডসড/সডসপইও/ ইউইওজদর 
সক্ষজত্র -         
        সিা:বাহারুল ইিলাি 

উপপসরচালক (প্রশািন) 
স ান: ৫৫০৭৪৯৭৯ 

dddpeadm@gmail.com 
গ. সপটিআই ও ইউআরসি মক্ষক্ষত্র- 
             জয়জুন নাহার 

িহকারী পসরচালক 
 (পঠ্যযক্রি ও গজবষনা) 

       স ান- ০১৯১১০৩৯৩৪৫ 

     afn.monipur@yahoo.com 
 
 

10.  বজকয়া সবজলর বোদ্দ প্রদান সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া ও  থা থ 
কর্তট পজক্ষর িাধ্যজি আবশ্যকীয় 
কাগেপত্রিহ আজবদন করজল তা 
িঞ্জুর করা হজব এবং অথট প্রাসির েন্য 
িংসিষ্ট দিজর সপ্ররণ করা 

১। বজকয়া সবজলর কারণ উজেখ 
পূবকৃ আজবদন ; 
২। প «িানক (প «স াে¨ সক্ষজত্র); 
৩। সবজলর অনুসলসপ। 

প «স াে¨ নয় ১০ (দি) 
কা টসদবি 

সিা: নূরুল ইিলাি 
িহকারী পসরচালক (অথট-রােস্ব) 

০১৭৪২৪৮০২০১ 
ইজিইল: 

adfrddpe@gmail.com 
11.  কর্ মকর্মা/কর্ মচােীমে  শিশিন্ন ধেণেে 

ছুটি অনুণর্াদন (ননমর্মিক/ ঐমিক ছুটি 

ব্যমর্র্) 
 

সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া ও  থা থ 
কর্তট পজক্ষর িাধ্যজি আবশ্যকীয় 
কাগেপত্রিহ প্রাপ্ত আণবদন 

কর্তমপণেে অনুণর্াদণনে পে র্ঞ্জুেী 

আণদশ জােী এবং সংমিষ্ট দপ্তেসমূণে 

রপ্রেে।   

১। ছুটির আজবদন; 
২। সচসকৎিার সক্ষজত্র মচমকৎসা 
িনদ পত্র; 
৩। প «স াে¨ সক্ষজত্র ছুটির মহসাব 
মববরণী। 

প «স াে¨ নয় ০৭ (িাত) 
কা টসদবি 

ক. সডসড/সডসপইও/ইউইও : 

         সিা:বাহারুল ইিলাি 

উপপসরচালক (প্রশািন) 
স ান: ৫৫০৭৪৯৭৯ 

dddpeadm@gmail.com 
খ. সপটিআই ও ইউআরসি  েন্য : 

mailto:adfrddpe@gmail.com
mailto:dddpeadm@gmail.com
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ক্র. 

নং 

সিবার নাি সিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 
প্রাসিস্থান 

সিবার মূল্য এবং 
পসরজশাধ পদ্ধসত 

সিবা প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি কিটকতট া (নাি, পদবী, 
স ান নম্বর এবং ইজিইল) 

           জয়জুন নাহার 
িহকারী পসরচালক 

 (পঠ্যযক্রি ও গজবষনা) 
       স ান- ০১৯১১০৩৯৩৪৫ 

     afn.monipur@yahoo.com 
 

12.  বসহ:বাংলাজদশ ছুটি িঞ্জুর/ র্ন্ত্রোলণয় 

অগ্রায়ে (৯র্-২য়) 
সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া ও  থা থ 
কর্তট পজক্ষর িাধ্যজি আবশ্যকীয় 
কাগেপত্রিহ  থা থ কর্তট পজক্ষর 
অনুজিাদন িাজপজক্ষ িরকাসর আজদশ 
োসর/ ৯ি ও তদুর্ ৃমগ্রক্ষর্র 
কিৃকতৃাক্ষদর আক্ষবদন িন্ত্রণালক্ষয় 
অগ্রায়ন। 
 

১। সনধ টাসরত  রজি আজবদন; 
২। সবজদশ গিজণর কারণ 
উজেখপূব©ক িংসিষ্ট প «িানক; 
৩। পািক্ষপাক্ষেরৃ অনুমলমপ 
৪। ছুটির সহিাব। 

প «স াে¨ নয় ০৫ (পাঁচ) 
কা টসদবি 

ক. সডসড/সডসপইও/ইউইও 

         সিা:বাহারুল ইিলাি 

উপপসরচালক (প্রশািন) 
স ান: ৫৫০৭৪৯৭৯ 

dddpeadm@gmail.com 
খ. সপটিআই ও ইউআরসি  েন্য 

            জয়জুন নাহার 
িহকারী পসরচালক 

 (পঠ্যযক্রি ও গজবষনা) 
       স ান- ০১৯১১০৩৯৩৪৫ 

     afn.monipur@yahoo.com 
13.  বাসষটক সগাপনীয় অনুজবদন স্বােে/ 

প্রমর্স্বােে 
এমসআে ফের্ ব্যমিগর্ র্থ্য অংশ 

পুেে কণে মনয়ন্ত্রনকােী কর্তমপণেে 

মনকট দামিল 

সনধ টাসরত এসিআর  রি। প «স াে¨ নয় ০৫ (পাঁচ) 
কা টসদবি 

স্ব স্ব মনয়ন্ত্রেকােী কর্তমপে 

14.  িহকারী সশক্ষক হজত প্রধান মশেক 

পণদ  পজদান্নসত 
িাঠ প টায় সথজক এসিআর ও প্রস্তাব 
িংগ্রহ/  াচাই বাছাই কজর প্রাগিজত 
সপ্ররণ। 

১। এসিআর; 
২। িাসিট ি বুক; 
৩। সগ্রজডশন তাসলকা 
৪। সনধ টাসরত  রজি চাকসর 
িংক্রাে তথ্য। 

প্রাজয়ােন নাই ৩০  
(মত্রি)কিটসদবি  

             নীষ চ ক   

                পসরচালক 
( পসলসি এন্ড অপাজরশন) 

স ান-৫৫০৭৪৯১৮ 
dirpolicydpe@gmail.com 

15.  প্রাথসিক সশক্ষা িিাপনী পরীক্ষার 
িনদপজত্র িংজশাধন/ নতুন িনদপত্র 
ইসুয  

যথাযথ কর্তমপণেে র্াধ্যণর্ প্র প্ত 

আণবদন দামিলযাচাইআণে  

কর্তমপণেে অনুণর্াদণনে পে িনদপজত্র 
িংজশাধন/ নতুন িনদপত্র ইসুয 

১। আজবদনপত্র; 
২।ইউইও কর্তট ক প «সয়ােনীয় 
িংজশাধজনর প «স্তাব; 
৩। পূজবট ইসুযকৃত িনদপত্র; 
৪। নম্বে শীজর্র কসপ। 

প «স াে¨ নয় ০৭  
কিটসদবজির 
িজধ্য 

সিাহাম্মদ নেরুল ইিলাি  
িহকারী পসরচালক (িা: প্র:) 

স ান: ৫৫০৭৪৯১৭ 
ইজিইল: 

adgeneraldpe@gmail.com  
16.   সস্বচ্ছায় অবির গ্রহক্ষণর অনুিমত  

(কিট ©কতট া/ কি ©চারী/ প্রধান সশক্ষক) 
সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া ও  থা থ 
কর্তট পজক্ষর িাধ্যজি প্রাপ্ত আক্ষবদন 
 থা থ কর্তট পজক্ষর অনুজিাদন 

১।আজবদন 
২। সনজয়াগপত্র 
৩। এি এি সি িনদপত্র 

প «স াে¨ নয় ১০ (দি) 
কা টসদবি 

ক.           সশক্ষকজদর সক্ষজত্র- 
                  নীষ চ ক   

                      পসরচালক 
( পসলসি এন্ড অপাজরশন) 

mailto:dddpeadm@gmail.com
mailto:adgeneraldpe@gmail.com
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ক্র. 

নং 

সিবার নাি সিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 
প্রাসিস্থান 

সিবার মূল্য এবং 
পসরজশাধ পদ্ধসত 

সিবা প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি কিটকতট া (নাি, পদবী, 
স ান নম্বর এবং ইজিইল) 

িাজপজক্ষ সস্বচ্ছায় অবির গ্রহক্ষণর 
অনুিমত প্রদান/ ৫ি ও 
 তদুর্ ৃমগ্রক্ষর্র কিৃকতৃাক্ষদর আক্ষবদন 
িন্ত্রণালক্ষয় অগ্রায়ন। 
 

৪। খসতয়ান বসহ/ িাসিট ি 
সেইর্জিন্ট 

স ান-৫৫০৭৪৯১৮ 
dirpolicydpe@gmail.com 
খ.সডসড/সডসপইও/ ইউইও : 

খ)      সিা:বাহারুল ইিলাি 

উপপসরচালক (প্রশািন) 
স ান: ৫৫০৭৪৯৭৯ 

dddpeadm@gmail.com 
 

 
গ. সপটিআই ও ইউআরসি : 
            জয়জুন নাহার 

িহকারী পসরচালক 
 (পঠ্যযক্রি ও গজবষনা) 

       স ান- ০১৯১১০৩৯৩৪৫ 

     afn.monipur@yahoo.com 
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২.৩) অিযেরীণ  সিবা ( অসধদির প টাজয়) : 

 
ক্র. 
নং 

সিবার নাি সিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 
প্রাসিস্থান 

সিবার মূল্য 
এবং পসরজশাধ 

পদ্ধসত 

সিবা প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি কিটকতট া (নাি, পদবী, 
স ান নম্বর এবং ইজিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১ পািজপার্টকরজণর NOC প্রদান  যথাযথ করৃ্তপক্ষক্ষর িাধ্যক্ষি প্রাপ্ত 

আজবদন  াচাইঅজে কর্তট পজক্ষর 
অনুজিাদন িাজপজক্ষ NOC প্রদান  
 

১. সনধ টাসরত  রজি আজবদন; 
২. প «সয়ােনীয় কাগেপত্র। 
 

প «স াে¨ নয় ০৭ (িাত) 
কা টসদবি  

সিাহাম্মদ নেরুল ইিলাি  
িহকারী পসরচালক (িা: প্র:) 

স ান: ৫৫০৭৪৯১৭ 
ইজিইল: 

adgeneraldpe@gmail.com 
২ উচ্চতর পরীক্ষায় অংশগ্রহজণর অনুিসত 

 প «দান 
 

যথাযথ করৃ্তপক্ষক্ষর িাধ্যক্ষি প্রাপ্ত 
আজবদন  াচাইঅজে কর্তট পজক্ষর 
অনুজিাদন িাজপজক্ষ িন্ত্রণালজয় 
অগ্রায়ন 

১. আজবদন পত্র; 
২. সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট ার 
সুপাসরশ, স  প্রসতষ্ঠাজন অধ্যয়ন 
করজবন তার প্রিজপক্টাি এবং 
প্রসতষ্ঠানটি িরকার কর্তট ক 
অনুজিাসদত সকনা তার 
প্রতযয়নপত্র; 
৩. িংসিষ্ট প্রসতষ্ঠাজনর  অ ার 
সলর্ার 

প «স াে¨ নয় ০৭ (িাত) 
কা টসদবি  

সিাহাম্মদ নেরুল ইিলাি  
িহকারী পসরচালক (িা: প্র:) 

স ান: ৫৫০৭৪৯১৭ 
ইজিইল: 

adgeneraldpe@gmail.com 

৩ সপআরএল/লাম্পগ্রান্ট িঞ্জুর সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া ও  থা থ 
কর্তট পজক্ষর িাধ্যজি আবশ্যকীয় 
কাগেপত্রিহ প্রাপ্ত আজবদন 
প্রক্ষয়াজনীয় যাচাইঅক্ষন্ত করৃ্তপক্ষক্ষর 
অনুক্ষিাদনক্রক্ষি িঞ্জুরী আক্ষদি জারী 
এবং  িংসিষ্ট দিরসমূক্ষহ অনুমলমপ 
সপ্ররণ। 
 

সনজনাি কাগেপত্রিহ আজবদন 
দাসখল করজত হজব: 
১. এিএিসি  িনদ; 
২. চাকুরীর খসতয়ান বসহ (প্রজ ােয 
সক্ষজত্র); 
৩. ছুটির সহিাব; 
৪. মূল সনজয়াগ পত্র; 
৫. প্রমযাজয অন্যান্য মরকরৃ্পত্র 

প «স াে¨ নয় ০৭ (িাত) 
কা টসদবি 

সিাহাম্মদ নেরুল ইিলাি  
িহকারী পসরচালক (িা: প্র:) 

স ান: ৫৫০৭৪৯১৭ 
ইজিইল: 

adgeneraldpe@gmail.com 

৪ সপনশন িঞ্জুর এবং  িন্ত্রণালজয় অগ্রায়ন সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া িাধ্যজি 
আবশ্যকীয় কাগেপত্রিহ প্রাপ্ত 
আজবদন প্রক্ষয়াজনীয় যাচাইঅক্ষন্ত 
করৃ্তপক্ষক্ষর অনুক্ষিাদনক্রক্ষি িঞ্জুরী 
আক্ষদি জারী এবং  িংসিষ্ট দিরসমূক্ষহ 
অনুমলমপ সপ্ররণ। িহকারী পসরচালক 

১। আজবদন (সনধ টাসরত  রজি); 
২। ওয়াসরশন িনদ; 
৩। ছসব; 
৪। িাসিট ি বসহ/ িাসিট ি রেকড ©; 
৫। সপ আর এল আজদজশর কসপ; 
৬। সবিাগীয় িািলা ও অসডর্ 
আপসির প «ত¨য়ণ ; 

প «স াে¨ নয় ১০ (দি) 
কা টসদবি 

সিাহাম্মদ নেরুল ইিলাি  
িহকারী পসরচালক (িা: প্র:) 

স ান: ৫৫০৭৪৯১৭ 
ইজিইল: 

adgeneraldpe@gmail.com 

mailto:adgeneraldpe@gmail.com
mailto:adgeneraldpe@gmail.com
mailto:adgeneraldpe@gmail.com
mailto:adgeneraldpe@gmail.com
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ক্র. 
নং 

সিবার নাি সিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 
প্রাসিস্থান 

সিবার মূল্য 
এবং পসরজশাধ 

পদ্ধসত 

সিবা প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি কিটকতট া (নাি, পদবী, 
স ান নম্বর এবং ইজিইল) 

এবং তদুর্ ৃকিৃকতৃাক্ষদর আক্ষবদন 
িন্ত্রণালক্ষয় অগ্রায়ন। 
 

৭। না দাসব প «ত¨য়ণ; 
৮। ই এল সপসি। 

৫. সেসপএ  অসগ্র /সেসপএ  চূড়াে 
উজিালন িঞ্জুর 
 

সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া ও  থা থ 
কর্তট পজক্ষর িাধ্যজি আবশ্যকীয় 
কাগেপত্রিহ আজবদন করজল তা 
িঞ্জুর করা হজব এবং অথট প্রাসির েন্য 
িংসিষ্ট দিজর সপ্ররণ করা 

১। সেসপএ  সিপ; 
২। আজবদন। 

প «স াে¨ নয় অসধদিজর 
েিার সদন 
হজত ০৭  
কিটসদবজির 
িজধ্য 

সিা: নূরুল ইিলাি 
িহকারী পসরচালক (অথট-রােস্ব) 

০১৭৪২৪৮০২০১ 
ইজিইল: 

adfrddpe@gmail.com 
৬. সেসপএ  অসগ্রি িঞ্জুর 

 
সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া ও  থা থ 
কর্তট পজক্ষর িাধ্যজি আবশ্যকীয় 
কাগেপত্রিহ প্রাপ্ত আজবদন 
প্রক্ষয়াজনীয় যাচাইঅক্ষন্ত করৃ্তপক্ষক্ষর 
অনুক্ষিাদনক্রক্ষি িঞ্জুরী আক্ষদি জারী 
এবং  িংসিষ্ট দিরসমূক্ষহ অনুমলমপ 
সপ্ররণ। 
 

১। সেসপএ  মহসাব মববরণী 
২। আজবদন ( মনয়ন্ত্রনকারী 
করৃ্তপক্ষক্ষর সুপামরিসহ সনধ টাসরত 
 রজি)। 

প «স াে¨ নয় ০৭ (িাত) 
কা টসদবি 

সিা: নূরুল ইিলাি 
িহকারী পসরচালক (অথট-রােস্ব) 

০১৭৪২৪৮০২০১ 
ইজিইল: 

adfrddpe@gmail.com 

৭. সেসপএ  অক্ষেরতক্ষযাগ্য অসগ্রি িঞ্জুর 
 

সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া ও  থা থ 
কর্তট পজক্ষর িাধ্যজি আবশ্যকীয় 
কাগেপত্রিহ প্রাপ্ত আজবদন 
প্রক্ষয়াজনীয় যাচাইঅক্ষন্ত করৃ্তপক্ষক্ষর 
অনুক্ষিাদনক্রক্ষি িঞ্জুরী আক্ষদি জারী 
এবং  িংসিষ্ট দিরসমূক্ষহ অনুমলমপ 
সপ্ররণ। 

১। সেসপএ  মহসাব মববরণী 
২। আজবদন ( মনয়ন্ত্রনকারী 
করৃ্তপক্ষক্ষর সুপামরিসহ সনধ টাসরত 
 রজি)। 
৩। এসএসমস পরীক্ষার 
সনক্ষদপক্ষত্রর অনুমলমপ 

প «স াে¨ নয় ০৭ (িাত) 
কা টসদবি 

সিা: নূরুল ইিলাি 
িহকারী পসরচালক (অথট-রােস্ব) 

০১৭৪২৪৮০২০১ 
ইজিইল: 

adfrddpe@gmail.com 

৮. সেসপএ  চূড়াে উজিালন িঞ্জুর 
 

সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া ও  থা থ 
কর্তট পজক্ষর িাধ্যজি আবশ্যকীয় 
কাগেপত্রিহ প্রাপ্ত আজবদন 
প্রক্ষয়াজনীয় যাচাইঅক্ষন্ত করৃ্তপক্ষক্ষর 
অনুক্ষিাদনক্রক্ষি িঞ্জুরী আক্ষদি জারী 
এবং  িংসিষ্ট দিরসমূক্ষহ অনুমলমপ 
সপ্ররণ। 

১। সেসপএ  মহসাব মববরণী 
২। আজবদন ( মনয়ন্ত্রনকারী 
করৃ্তপক্ষক্ষর সুপামরিসহ সনধ টাসরত 
 রজি)। 
৩। মপআরএল িঞ্জুরী 
আক্ষদি/মপনিন/ইস্তোপত্র 
গ্রহক্ষণর কমপ 

প «স াে¨ নয় ০৭ (িাত) 
কা টসদবি 

সিা: নূরুল ইিলাি 
িহকারী পসরচালক (অথট-রােস্ব) 

০১৭৪২৪৮০২০১ 
ইজিইল: 

adfrddpe@gmail.com 

mailto:adfrddpe@gmail.com
mailto:adfrddpe@gmail.com
mailto:adfrddpe@gmail.com
mailto:adfrddpe@gmail.com
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ক্র. 
নং 

সিবার নাি সিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 
প্রাসিস্থান 

সিবার মূল্য 
এবং পসরজশাধ 

পদ্ধসত 

সিবা প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি কিটকতট া (নাি, পদবী, 
স ান নম্বর এবং ইজিইল) 

৯. গৃহসনিটাণ ঋণ িঞ্জুরীর আজবদন অগ্রায়ন সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া ও  থা থ 
কর্তট পজক্ষর িাধ্যজি আবশ্যকীয় 
কাগেপত্রিহ প্রাপ্ত আজবদন 
প্রক্ষয়াজনীয় যাচাইঅক্ষন্ত করৃ্তপক্ষক্ষর 
অনুক্ষিাদনক্রক্ষি িন্ত্রনালক্ষয় অগ্রায়ন। 

১। আক্ষবদনপত্র 
২। ব্াংক সম্মমতপত্র 
৩। জমি/ ফ্ল্যাক্ষের প্রয়াজনীয় 
কাগজপত্র 

প «স াে¨ নয় ০৭ (িাত) 
কা টসদবি 

সিাহাম্মদ নেরুল ইিলাি  
িহকারী পসরচালক (িা: প্র:) 

স ান: ৫৫০৭৪৯১৭ 
ইজিইল: 

adgeneraldpe@gmail.com 

১০. কর্ মকর্মা/কর্ মচােী/মশেকণদে মবমিন্ন 

ধেণেে ছুটি অনুণর্াদন (ননমর্মিক/ 

ঐমিক ছুটি ব্যমর্র্) 
 

সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া ও  থা থ 
কর্তট পজক্ষর িাধ্যজি আবশ্যকীয় 
কাগেপত্রিহ প্রাপ্ত আণবদন 

কর্তমপণেে অনুণর্াদণনে পে র্ঞ্জুেী 

আণদশ জােী এবং সংমিষ্ট দপ্তেসমূণে 

রপ্রেে।   

১। ছুটির আজবদন; 
২। সচসকৎিার সক্ষজত্র মচমকৎসা 
িনদ পত্র; 
৩। প «স াে¨ সক্ষজত্র ছুটির মহসাব 
মববরণী। 

প «স াে¨ নয় ০৭ (িাত) 
কা টসদবি 

সিাহাম্মদ নেরুল ইিলাি  
িহকারী পসরচালক (িা: প্র:) 

স ান: ৫৫০৭৪৯১৭ 
ইজিইল: 

adgeneraldpe@gmail.com 

১১. বসহ:বাংলাজদশ ছুটি িঞ্জুর/ র্ন্ত্রোলণয় 

অগ্রায়ে (৯র্-২য়) 
সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া ও  থা থ 
কর্তট পজক্ষর িাধ্যজি আবশ্যকীয় 
কাগেপত্রিহ  থা থ কর্তট পজক্ষর 
অনুজিাদন িাজপজক্ষ িরকাসর আজদশ 
োসর/ ৯ি ও তদুর্ ৃমগ্রক্ষর্র 
কিৃকতৃাক্ষদর আক্ষবদন িন্ত্রণালক্ষয় 
অগ্রায়ন। 

১। সনধ টাসরত  রজি আজবদন; 
২। সবজদশ গিজণর কারণ 
উজেখপূব©ক িংসিষ্ট প «িানক; 
৩। পািক্ষপাক্ষেরৃ অনুমলমপ 
৪। ছুটির সহিাব। 

প «স াে¨ নয় ০৭ (িাত) 
কা টসদবি 

সিাহাম্মদ নেরুল ইিলাি  
িহকারী পসরচালক (িা: প্র:) 

স ান: ৫৫০৭৪৯১৭ 
ইজিইল: 

adgeneraldpe@gmail.com 

১২. বাসষটক সগাপনীয় অনুজবদন স্বােে/ 

প্রমর্স্বােে 
সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া ও  থা থ 
কর্তট পজক্ষর িাধ্যজি আবশ্যকীয় 
কাগেপত্রিহ প্রাি বাসষটক সগাপনীয় 
অনুজবদন স্বাক্ষর/প্রসতস্বাক্ষর করণ 

৩১ োনুয়াসরর িজধ্য  থা থিাজব 
 রি পূরণ কজর 
অনুজবদনকারী/প্রসতজবদনকারী 
কিটকতট ার সনকর্ উপস্থাপন 
করজত হজব। 

প «স াে¨ নয় ০৭ (িাত) 
কা টসদবি 

সিা: বাহারুল ইিলাি 
উপপসরচালক (প্রশািন) 
স ান: ৫৫০৭৪৯৭৯ 

 

১৩. লসেসেক িহায়তা প্রদান অসধ াচন পজত্রর সিসিজত  থা থ 
কর্তট পজক্ষর অনুজিাদজনর িাধ্যজি 
চাসহদা অনু ায়ী  লসেসেক িহায়তা 
প্রদান 

অসধ াচন পত্র  প «স াে¨ নয় ০২(দুই) 
কা টসদবি 

সিাহাম্মদ নেরুল ইিলাি  
িহকারী পসরচালক (িা: প্র:) 

স ান: ৫৫০৭৪৯১৭ 
ইজিইল: 

adgeneraldpe@gmail.com  
১৪.  সস্বচ্ছায় অবির –  

(কর্ মকর্মা/কর্ মচােীমে ) 
সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া িাধ্যজি প্রাপ্ত 
আক্ষবদন  থা থ কর্তট পজক্ষর 
অনুজিাদন িাজপজক্ষ সস্বচ্ছায় অবির 
গ্রহক্ষণর অনুিমত প্রদান/ ৫ি ও 

১। আজবদন 
২। সনজয়াগপত্র 
৩। এি এি সি িনদপত্র 
৪। খসতয়ান বসহ/ িাসিট ি 
সেইর্জিন্ট 

প «স াে¨ নয় ০৭ (িাত) 
কা টসদবি 

সিাহাম্মদ নেরুল ইিলাি  
িহকারী পসরচালক (িা: প্র:) 

স ান: ৫৫০৭৪৯১৭ 
ইজিইল: 

adgeneraldpe@gmail.com  
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ক্র. 
নং 

সিবার নাি সিবা প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং 
প্রাসিস্থান 

সিবার মূল্য 
এবং পসরজশাধ 

পদ্ধসত 

সিবা প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি কিটকতট া (নাি, পদবী, 
স ান নম্বর এবং ইজিইল) 

 তদুর্ ৃমগ্রক্ষর্র কিৃকতৃাক্ষদর আক্ষবদন 
িন্ত্রণালক্ষয় অগ্রায়ন। 
 

১৫. গৃহসনিটাণ ঋণ িঞ্জুরীর আজবদন অগ্রায়ন সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া ও  থা থ 
কর্তট পজক্ষর িাধ্যজি আবশ্যকীয় 
কাগেপত্রিহ প্রাপ্ত আজবদন 
প্রক্ষয়াজনীয় যাচাইঅক্ষন্ত করৃ্তপক্ষক্ষর 
অনুক্ষিাদনক্রক্ষি িন্ত্রনালক্ষয় অগ্রায়ন। 

১। আক্ষবদনপত্র 
২। ব্াংক সম্মমতপত্র 
৩। জমি/ ফ্ল্যাক্ষের প্রয়াজনীয় 
কাগজপত্র 

প «স াে¨ নয় ১০ (দি) 
কা টসদবি 

সিাহাম্মদ নেরুল ইিলাি  
িহকারী পসরচালক (িা: প্র:) 

স ান: ৫৫০৭৪৯১৭ 
ইজিইল: 

adgeneraldpe@gmail.com  

১৬. সবসিন্ন ধরজণর (অসনয়সিত) পরীক্ষায় 
অংশগ্রহজণর অনুিসত প্রদান (৪থ-২০তি 
সগ্রড) 
 

যথাযথ করৃ্তপক্ষক্ষর িাধ্যক্ষি আজবদন 
প্রাসির পর  াচাইঅজে কর্তট পজক্ষর 
অনুজিাদন িাজপজক্ষ পরীক্ষায় 
অংশগ্রহজণর অনুিসত প্রদান 
 
করা 

১.  আজবদন পত্র; 
২.  সনধ টাসরত  িট সবনামূজল্য  
৩. পরীক্ষার সূচী 
 

প «স াে¨ নয় ০৭ (িাত) 
কা টসদবি  

সিাহাম্মদ নেরুল ইিলাি  
িহকারী পসরচালক (িা: প্র:) 

স ান: ৫৫০৭৪৯১৭ 
ইজিইল: 

adgeneraldpe@gmail.com  

১২ কর্ মকর্মা/কর্ মচােীমে  মবমিন্ন ধেণেে 

ছুটি অনুণর্াদন (ননমর্মিক/ ঐমিক ছুটি 

ব্যমর্র্) 
 

প্রণয়াজনীয় সনদপত্র যথাযথ 

কর্তমপণেে র্াধ্যণর্ আণবদন দামিল। 

কর্তমপণেে অনুণর্াদণনে পে র্ঞ্জুেী 

আণদশ জােী এবং সংমিষ্ট দপ্তেসমূণে 

রপ্রেে।   

১। ছুটির আজবদন; 
২। সচসকৎিার সক্ষজত্র িনদ পত্র; 
৩। প «স াে¨ সক্ষজত্র িংসিষ্ট িনদ 
পত্র। 

প «স াে¨ নয় ০৭ (িাত) 
কা টসদবি 

       সিা:বাহারুল ইিলাি 
উপপসরচালক (িংস্থাপন) 
স ান: ৫৫০৭৪৯২৩ 

ইজিইল: 
ddestabdpe@gmail.com  

১৩ বসহ:বাংলাজদশ ছুটি িঞ্জুর (১০র্-২০র্র্) সনয়ন্ত্রণকারী কিটকতট া ও  থা থ 
কর্তট পজক্ষর িাধ্যজি আবশ্যকীয় 
কাগেপত্রিহ  থা থ কর্তট পজক্ষর 
অনুজিাদন িাজপজক্ষ িরকাসর আজদশ 
োসর। 
 

১। সনধ টাসরত  রজি আজবদন; 
২। সবজদশ গিজণর কারণ 
উজেখপূব©ক িংসিষ্ট প «িানক; 
৩। ছুটির সহিাব। 

প «স াে¨ নয় ০৭ (িাত) 
কা টসদবি 

       সিা:বাহারুল ইিলাি 
উপপসরচালক (িংস্থাপন) 
স ান: ৫৫০৭৪৯২৩ 

ইজিইল: 
ddestabdpe@gmail.com  
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