
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় 

াথিমক িশ া অিধদ র 
সহকারী পিরচালক ( শাসন-২) 

www.dpe.gov.bd 
...

অিবলে  
সীিমত

ন র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.০৮.০০৬.১৭.৫১ তািরখ: 
২৯ আগ , ২০১৭

১৪ ভা , ১৪২৪

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
এমতাব ায় বিণত কমচারীর আেবদন ও কতৃপে র সুপািরশ মাতােবক জনাব মা: আ লু লিতফ, অিফস সহকারী কাম

কি উটার মু া িরক, উপেজলা িশ া অিফস, শরপুর, ব ড়া- ক আজিমর শরীফ িজয়ারেতর উে েশ  ১০/০৯/২০১৭ তািরখ থেক
২৪/০৯/২০১৭ তািরখ পয  অথবা ছুিট ভােগর তািরখ থেক ১৫ (পেনর) িদন ভারত গমন ও অব ােনর জন  িন িলিখত শত সােপে
বিহ:বাংলােদশ গমেণর অনমুিত দান করা হেলা।

শতাবলী: 

ক) িতিন িনধািরত সমেয়র অিতির  িবেদশ অব ান করেত পারেবন না; 

খ) িতিন িনধািরত ছুিট শেষ দেশ িফের ীয় কম েল যাগদান করেবন; 

গ) তঁার এ মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না; 

ঘ) িবেদেশ মণকােল িতিন দশীয় মু ায় বতন-ভাতািদ াপ  হেবন। 

২। এ িবষেয় যথাযথ কতৃপে র অনেুমাদন রেয়েছ। 

২০১৭-০৮-২৯

মাঃ বাহা ল ইসলাম
উপপিরচালক

ফান: +৮৮০২-৫৫০৭৪৯৭৯
ইেমইল: dddpeadm@gmail.com

ন র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.০৮.০০৬.১৭.৫১/১(৯) তািরখ: ১৪ ভা , ১৪২৪
২৯ আগ , ২০১৭

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িসে ম ম ােনজার, আইএমিড, াথিমক িশ া অিধদ র, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর
অ েরাধ সহ)।
২) উপপিরচালক, াথিমক িশ া, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী
৩) জলা াথিমক িশ া অিফসার, ব ড়া।
৪) িশ া অিফসার, সম য় ও ত াবধান সল, াথিমক িশ া অিধদ র, (আেদশিট ওেয়ব
সাইেট কাশ িনি ত করেনর জ )।
৫) উপেজলা িশ া অিফসার/িহসাবর ণ অিফসার, শরপরু, ব ড়া।
৬) ইিমে শন অিফসার......................................................... লব র কতৃপ ।
৭) জনাব মা: আ লু লিতফ, অিফস সহকারী কাম কি উটার মু া িরক, উপেজলা িশ া
অিফস, শরপরু, ব ড়া।
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৮) পিরচালক ( শাসন) মেহাদেয়র ব ি গত সহকারী, (পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )।
৯) গাড ফাইল।
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নািগস সােজদা লতানা
সহকারী পিরচালক
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