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অিবলে  
সীিমত

ন র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.০৮.০০৬.২১.৫৪ তািরখ: 
১৪ নেভ র ২০২১

২৯ কািতক ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

        
            জনাব অ ল চ  দাস, সহকারী উপেজলা িশ া অিফসার, উপেজলা িশ া অিফস, দায়ারাবাজার, নামগ - ক ার উ ত
িচিকৎসার িনিম  িনধািরত  িবিধমালা ১৯৫৯ এর িবিধ ৩(১)(ii) মাতােবক ১৫/১১/২০২১ হেত ১৪/১২/২০২১ তািরখ পয  অথবা
যা ার তািরখ হেত ৩০ (ি শ) িদন িন বিণত শত সােপে  অিজত  (বিহঃ বাংলােদশ) ম রসহ ভারত গমন ও অব ােনর জ
অ মিত দান করা হেলা।

শতাবলী: 

ক) িতিন িনধািরত সমেয়র অিতির  সময় অব ান করেত পারেবন না;
খ) িতিন িনধািরত  শেষ দেশ িফের কম েল যাগদান করেবন;
গ) ার এ মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না;
ঘ) িবেদেশ মণকােল িতিন দশীয় ায় বতন-ভাতািদ া  হেবন।

২।         এ িবষেয় যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ।

১৪-১১-২০২১
মাঃ আ ল আলীম

সহকারী পিরচালক ( শাসন-১)
ফান: ০২-৫৫০৭৪৯৫৮

ন র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.০৮.০০৬.২১.৫৪/১(১২) তািরখ: ২৯ কািতক ১৪২৮
১৪ নেভ র ২০২১

অ িলিপঃ সদয় কাযােথ ও াতােথ ( জ তার মা সাের নেহ)। 
১) পিরচালক, আই.এম.িড, াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
২) পিরচালক, বিহগমন ও পাসেপাট অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
৩) িবভাগীয় উপপিরচালক, াথিমক িশ া, িসেলট িবভাগ, িসেলট।
৪) জলা াথিমক িশ া অিফসার, নামগ ।
৫) ইিমে শন অিফসার, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা/ ওসমানী আ জািতক িবমান ব র, িসেলট/

. ১



হযরত শাহ আমানত আ জািতক িবমান ব র, চ াম/ িড়মারী, লালমিনরহাট/ বনােপাল, যেশার/ ভামরা, সাত ীরা/
বাংলাবা া, প গড়/ সানা মসিজদ, াপাইনবাবগ / তামািবল, িসেলট/ আখাউড়া, া ণবািড়য়া লব র।
৬) উপেজলা/ থানা িশ া অিফসার, দায়ারাবাজার, নামগ ।
৭) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, দায়ারাবাজার, নামগ ।
৮) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকাির, াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র-২, ঢাকা।
৯) অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকাির, াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র-২, ঢাকা।
১০) পিরচালক ( শাসন) মেহাদেয়র ি গত সহকাির, াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র-২, ঢাকা।
১১) জনাব অ ল চ  দাস, সহকারী উপেজলা িশ া অিফসার, উপেজলা িশ া অিফস, দায়ারাবাজার, নামগ ।
১২) অিফস কিপ।

১৪-১১-২০২১
মাঃ আ ল আলীম

সহকারী পিরচালক ( শাসন-১)
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