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১৪ বশাখ ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
এ িবভােগর বিরশাল জলার সদর উপেজলাধীন িনমণবিণত সহকারী িশ কেক িনধািরত  িবিধমালা ১৯৫৯ এর ৩ (১)
(iii) ধারা মাতােবক ার নােমর পাে  বিণত িদেনর বিহ:বাংলােদশ  শত সােপে  ম র করা হেলা।

িমক নং িশ ক/িশি কারকার নাম, পদবী 
ও কানা

মেণর সময় কাল মেণর 
উে

য দশ মণ 
করেবন

ম

০১।

জনাব মাঃ মিশউর রহমান
সহকারী  িশ ক
৭৩ কণকাঠী আর আর সরকাির 

াথিমক িব ালয়, বিরশাল 
সদর, বিরশাল।

০৫/০৫/২০২২ ি : হেত ২৫/০৫/২০২২ 
ি : পয  অথবা যা ার তািরখ 

থেক ২০ (িবশ) িদন।

পিব  
ওমরাহ 
হ  

পালন 

সৗিদআরব

অধগড় 
বতেন 

 ( 
২০ 

িদন)

০২।

জনাব উে  র িদল আফেরাজ
সহকারী  িশ ক
৭৪ নং এ কােদর চৗ রী সরকাির 

াথিমক িব ালয়, বিরশাল 
সদর, বিরশাল।

১৫/০৫/২০২২ ি : হেত ০৪/০৬/২০২২ 
ি : পয   অথবা যা ার তািরখ থেক 

২০ (িবশ) িদন।

পিব  
ওমরাহ 
হ  

পালন 

সৗিদআরব

অধগড় 
বতেন 

 ( 
২০ 

িদন)

০১। েত যাবার েব সংিশ  া ােরর সহকারী উপেজলা িশ া অিফসার এবং উপেজলা িশ া অিফসারেক অবিহত করেত
হেব।
০২।বিনত িশ ক বাংলােদেশ ত াবতন কের অনিতিবলে  সংিশ  া ােরর সহকারী উপেজলা িশ া অিফসার এবং উপেজলা
িশ া অিফসােরর িনকট িরেপাট করেবন।
০৩। িনধািরত সমেয়র মে  কম েল যাগদােন থ হেল তার িবর ে  জলা াথিমক িশ া অিফসার আইনা গ ব া হণ
করেবন।
০৪। কািলন সমেয়র বতন-ভাতািদ বাংলােদশী ায় া  হেবন।
০৫।অ েমািদত বিহ:বাংলােদশ  পরবত  অন েমািদত অ পি িতর জ  িতিন কান বতন-ভাতািদ া  হেবন না।

২৭-৪-২০২২
মাঃ জালাল উি ন

উপপিরচালক (চলিত দািয় )
ফান: 0431-64210

ইেমইল: ddbarish@gmail.com

১৪ বশাখ ১৪২৯১



ন র: ৩৮.০১.১০০০.০০০.০৮.০০১.২২.৮/১ তািরখ: ১৪ বশাখ ১৪২৯
২৭ এি ল ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) মহাপিরচালক, াথিমক িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা।
২) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, বিরশাল।
৩) জলা াথিমক িশ া অিফসার, বিরশাল।
৪) উপেজলা িশ া অিফসার, বিরশাল সদর, বিরশাল। (িশ ক েয়র ম রী ত  সািভস বইেত িলিপব  করার জ
অ েরাধ করা হেলা)
৫) ইিমে শন অিফসার, হজরত শহাজালাল আম জািতক িবমান ব র, ঢাকা, বাংলােদশ।
৬) জনাব মাঃ মিশউর রহমান, সহকারী িশ ক, ৭৩ কণকাঠী আর আর সরকাির াথিমক িব ালয়, বিরশাল সদর,
বিরশাল।
৭) জনাব উে  র িদল আফেরাজ,সহকারী িশ ক, িশ ক,৭৪ নং এ কােদর চৗ রী সরকাির াথিমক িব ালয়, বিরশাল
সদর, বিরশাল।

২৭-৪-২০২২
মাঃ জালাল উি ন

উপপিরচালক (চলিত দািয় )

২


