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ন র: ৩৮.০১.৪০০০.০০০.০৮.০১০.২১.১৪ তািরখ: 
২৮ এি ল ২০২১

১৫ বশাখ ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
জলা াথিমক িশ া অিফসার, সাত ীরা এবং উপেজলা িশ া অিফসার, তালা সাত ীরা এর াব মাতােবক িন বিণত একজন

িশ কেক িচিকৎসাজিনত কারেণ বিহঃবাংলােদশ ভারত গমন এবং অব ােনর অ মিত দানসহ িনধািরত  িবিধমালা, ১৯৫৯ এর
িবিধ-৩(১) (iii ) ধারা মাতােবক অধগড় বতেন ার নােমর পাে  বিণত িদেনর বিহঃবাংলােদশ অিজত  শত সােপে  ম র করা
হেলা। 

িমক নং িশ েকর নাম, পদবী ও কম েলর কানা ম রী ত র পিরমান মেণর 
উে  

য দশ 
মণ 

করেবন 
১ জনাব অ া রানী সরকার

সহকারী িশ ক, ১৫৬ নং নগর সরকাির 
াথিমক িব ালয়, তালা, সাত ীরা 

১৩-০৪-২০২১ হেত ২৭-০৪-২০২১ ি ঃ পয  অথবা 
যা ার তািরখ হেত ১৫ (পেনর) িদন। 

উ ত 
িচিকৎসা 

ভারত

শত স হশত স হtt
ক) িবেদশ গমন ও অব ােনর জ  সরকােরর উপর কান আিথক দায়-দািয়  বতােব না। 
খ) িনধািরত সমেয়র পর কম েল যাগদান করেত থ হেল ার িব ে  জলা াথিমক িশ া অিফসার আইনা গ ব া হণ করেবন। 
গ) কালীন সমেয় বতন ভাতািদ বাংলােদশী ায় া  হেবন।
ঘ) েত যাবার েব সংি  উপেজলা িশ া অিফসারেক অবিহত কের কম ল ত াগ করেবন।

২৮-৪-২০২১
মাহ ব এলাহী

িবভাগীয় উপপিরচালক

ন র: ৩৮.০১.৪০০০.০০০.০৮.০১০.২১.১৪/১(৮) তািরখ: ১৫ বশাখ ১৪২৮
২৮ এি ল ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র-২, ঢাকা-১২১৬।
২) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
৩) জলা াথিমক িশ া অিফসার, সাত ীরা
৪) উপেজলা িশ া অিফসার, তালা, সাত ীরা( িশ েকর ম রী ত  সািভস েক িলিপব  করার জ  অ েরাধ করা হেলা)
৫) উপেজলা িহসাব র ণ অিফসার, তালা, সাত ীরা

১



৬) ইিমে শন অিফসার, হযরত শা জালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা/শা  আমানত আ জািতক িবমান ব র,
চ াম/ বনােপাল লব র, যেশার/ ভামরা লব র, সাত ীরা।
৭) জনাব ---------------------------, , সহকারী িশ ক, ------------------, সরকাির াথিমক িব ালয়, তালা, সাত ীরা।
৮) সংর ণ নিথ।

২৮-৪-২০২১
মাহ ব এলাহী

িবভাগীয় উপপিরচালক
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