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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জজলা প্রাথমিক মশক্ষা অমিস 

সাতক্ষীরা। 

dpeosatkh@gmail.com  
1. মিশন ও মিশন 

Vision : সকল মশশু িানসম্মত প্রাথমিক মশক্ষা মনমিতকরণ। 

Mission : স্বচ্ছতা ও জবাবমেমিমূলক কার্ যকর মশক্ষা ব্যবস্থাপনার িাধ্যদি সকল মশশুর র্দথাপযুক্ত মশখন মনমিত করা। 

2. প্রমতশ্রুত জসবাসমূি   

2.1)  নগমরক জসবা :  

2.2) প্রামতষ্ঠামনক জসবা : 

2.3) অিযন্তরীন জসবা : 

 

িাঠ পর্ যাদের জসবা প্রোন প্রমতশ্রুমত (মসটিদজনস চার্ যার)-এর িরম্যার্ : 

ক্রমিক 

নাং 

জসবার নাি জসবা 

প্রোদন 

সদব যাচ্চ 

সিে 

প্রদোজনীে কাগজপত্র প্রদোজনীে 

কাগজপত্র/আদবেন িরি 

প্রামিস্থান 

জসবামূল্য এবাং 

পমরদশাধ 

পদ্ধমত (র্মে 

থাদক) 

শাখার নািসি োমেত্বপ্রাি কিকতযার 

পেমব, রুি নম্বর, জজলা/উপদজলার 

জকাড, অমিমসোল জর্মলদিান ও ই-

জিইল 

উদ্ধযতন কিকতযার পেমব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাড, 

অমিমসোল জর্মলদিান ও        

ই-জিইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
প্রধান মশক্ষক, সিকারী মশক্ষক ও 

কিচারীদের জপনশন ও 

আনুদতামিক িঞ্জুরী 

7 

কিমেবস 

 মশক্ষক,কিচারীর আদবেনসি জপনশন আদবেন িরি 

(িরি নাং-2397-2.1) 3 কমপ 

 মূল চাকুরীবমি 

 ইএলমপমস (সাংমিষ্ট মিসাবরক্ষণ কিকতযা কর্তযক 

প্রমতস্বাক্ষমরত) 3 কমপ। 

 মপআরএল িঞ্জুরীপত্র 3 কমপ 

 সতযামেত পাসদপার্ সাইদজর ছমব- 4কমপ। 

 প্রািব্য জপনশদনর ববধ উত্তরামধকারী জ ািণাপত্র 3 কমপ 

 নমুনা স্বাক্ষর ও িাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাঁপ 3 কমপ 

 মনদোগপদত্রর সতযামেত অনুমলমপ 3 কমপ 

 এসএসসস সনদের সতযামেত ফদ োকসি 3 প্রস্থ 

 অমিকারনািা 3 কমপ 

 সরকামর পাওনা সাংক্রান্ত না-োমব প্রতযেনপত্র (ইউইও 

কর্তযক) 3কমপ 

 অমডর্ আপমত্ত সাংক্রান্ত প্রতযেন (ইউইও কর্তযক) 3কমপ 

 মবিাগীে িািলা ও জিৌজোরী িািলা সাংক্রান্ত প্রতযেন 

(ইউইও কর্তযক) 3কমপ 

 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা 

অমধেির/সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

www.forms.gov.bd 

প্রদর্াজয নে 

মশক্ষক: 

1। জশখ জগালাি জিাস্তিা, উচ্চিান 

সিকারী, জিাবাইল নম্বর: 

01715712480, শ্যািনগর ও 

কলাদরাো উপদজলা। 

২। জিা: জািািীর আলি মসদ্দীক, 

কযোসিয়োর, জিাবাইল নম্বর: 

01711662556, সের, আশাশুমন ও 

কামলগঞ্জ উপদজলা। 

৩। এস, এি, আখতারুজ্জািান, অমিস 

সিকারী কাি কমিউর্ার মুদ্রাক্ষমরক, 

জিাবাইল নম্বর : 01716879320, 

তালা ও জেবিার্া উপদজলা। 

কিচারী:  

 1। জািািীর আলি মসমদ্দক, 

কযামশোর , জিাবাইল নম্বর: 

01711662556। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

mailto:dpeosatkh@gmail.com
http://www.forms.gov.bd/site/view/form-page/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442
mailto:dpesatkh@gmail.com
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ক্রমিক 

নাং 

জসবার নাি জসবা 

প্রোদন 

সদব যাচ্চ 

সিে 

প্রদোজনীে কাগজপত্র প্রদোজনীে 

কাগজপত্র/আদবেন িরি 

প্রামিস্থান 

জসবামূল্য এবাং 

পমরদশাধ 

পদ্ধমত (র্মে 

থাদক) 

শাখার নািসি োমেত্বপ্রাি কিকতযার 

পেমব, রুি নম্বর, জজলা/উপদজলার 

জকাড, অমিমসোল জর্মলদিান ও ই-

জিইল 

উদ্ধযতন কিকতযার পেমব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাড, 

অমিমসোল জর্মলদিান ও        

ই-জিইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.  10 জেড এর কিকতযার জপনশন ও 

আনুদতামিক িঞ্জুরী 

07 

কিমেবস 

 কিকতযার আদবেনসি জপনশন আদবেন িরি (িরি 

নাং-2397-2.1) 3 কমপ 

 চাকুরী মববরণী সাংমিষ্ট মিসাব রক্ষণ কিকতযা কর্তযক 

প্রেত্ত 

 ইএলমপমস (সাংমিষ্ট মিসাবরক্ষণ কিকতযা কর্তযক 

প্রমতস্বাক্ষমরত) 3 কমপ। 

 মপআরএল িঞ্জুরীপত্র 3 কমপ 

 সতযামেত পাসদপার্ সাইদজর ছমব- 4কমপ। 

 প্রািব্য জপনশদনর ববধ উত্তরামধকারী জ ািণাপত্র 3 কমপ 

 নমুনা স্বাক্ষর ও িাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাঁপ 3 কমপ 

 মনদোগপদত্রর সতযামেত অনুমলমপ 3 কমপ 

 এসএসসস সনদের সতযামেত ফদ োকসি 3 প্রস্থ 

 অমিকারনািা 3 কমপ 

 সরকামর পাওনা সাংক্রান্ত না-োমব প্রতযেনপত্র (ইউইও 

কর্তযক) 3কমপ 

 অমডর্ আপমত্ত সাংক্রান্ত প্রতযেন (ইউইও কর্তযক) 3কমপ 

 মবিাগীে িািলা ও জিৌজোরী িািলা সাংক্রান্ত প্রতযেন 

(ইউইও কর্তযক) 3কমপ 

 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা 

অমধেির/সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

www.forms.gov.bd 

 

প্রদর্াজয নে 

1। জািািীর আলি মসমদ্দক, 

কযামশোর , জিাবাইল নম্বর: 

01711662556। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

3.  

প্রধান মশক্ষক, সিকারী মশক্ষক ও 

কিচারীদের পামরবামরক জপনশন ও 

আনুদতামিক িঞ্জুরী 

7 

কিমেবস 

 

  পিনিন আদেেন ফরম (ফরম নং-2397-2.2) 3 

কসি 

 মূল চাকুরীবমি 

 ইএলমপমস (সাংমিষ্ট মিসাবরক্ষণ কিকতযা কর্তযক 

প্রমতস্বাক্ষমরত) 3 কমপ। 

 মপআরএল িঞ্জুরীপত্র 3 কমপ 

 সতযামেত পাসদপার্ সাইদজর ছমব- 4কমপ। 

 প্রািব্য জপনশদনর ববধ উত্তরামধকারী জ ািণাপত্র 3 কমপ 

 নমুনা স্বাক্ষর ও িাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাঁপ 3 কমপ 

 মনদোগপদত্রর সতযামেত অনুমলমপ 3 কমপ 

 অমিকারনািা 3 কমপ 

 সরকামর জসবার মবল সাংক্রান্ত  না-োমব প্রতযেনপত্র 

(ইউইও কর্তযক) 3কমপ 

 অমডর্ আপমত্ত সাংক্রান্ত প্রতযেন (ইউইও কর্তযক) 3কমপ 

 স্থানীে জচোরম্যান কর্তযক অমিিাবক িদনানেন ও 

ক্ষিতা অপন সনে 3 কমপ। 

 স্থানীে জচোরম্যান ও ডাক্টার কর্তযক মৃত্যযর সতযামেত 

সনে 3 কমপ 

 স্থানীে জচোরম্যান কর্তযক উত্তরামধকার সনেপত্র ও নন 

ম্যামরজ সনে ইউইও কর্তযক প্রমতস্বাক্ষমরত 3 কমপ 

 

 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা 

অমধেির/সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

www.forms.gov.bd 

প্রদর্াজয নে 

মশক্ষক: 

1। জশখ জগালাি জিাস্তিা, উচ্চিান 

সিকারী, জিাবাইল নম্বর: 

01715712480, শ্যািনগর ও 

কলাদরাো উপদজলা। 

২। জিা: জািািীর আলি মসদ্দীক, 

কযোসিয়োর, জিাবাইল নম্বর: 

01711662556, সের, আশাশুমন ও 

কামলগঞ্জ উপদজলা। 

৩। এস, এি, আখতারুজ্জািান, অমিস 

সিকারী কাি কমিউর্ার মুদ্রাক্ষমরক, 

জিাবাইল নম্বর : 01716879320, 

তালা ও জেবিার্া উপদজলা। 

কিচারী:  

 1। জািািীর আলি মসমদ্দক, 

কযামশোর , জিাবাইল নম্বর: 

01711662556। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

http://www.forms.gov.bd/site/view/form-page/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442
mailto:dpesatkh@gmail.com
http://www.forms.gov.bd/site/view/form-page/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442
mailto:dpesatkh@gmail.com
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ক্রমিক 

নাং 

জসবার নাি জসবা 

প্রোদন 

সদব যাচ্চ 

সিে 

প্রদোজনীে কাগজপত্র প্রদোজনীে 

কাগজপত্র/আদবেন িরি 

প্রামিস্থান 

জসবামূল্য এবাং 

পমরদশাধ 

পদ্ধমত (র্মে 

থাদক) 

শাখার নািসি োমেত্বপ্রাি কিকতযার 

পেমব, রুি নম্বর, জজলা/উপদজলার 

জকাড, অমিমসোল জর্মলদিান ও ই-

জিইল 

উদ্ধযতন কিকতযার পেমব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাড, 

অমিমসোল জর্মলদিান ও        

ই-জিইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.  10 জেড এর কিকতযার পামরবামরক 

জপনশন ও আনুদতামিক িঞ্জুরী 

07 

কিমেবস 

 কিকতযার পামরবামরক জপনশদনর আদবেন িরি (িরি 

নাং-2397-2.2) 2 কমপ 

 চাকুরী মববরণী সাংমিষ্ট মিসাব রক্ষণ কিকতযা কর্তযক 

প্রেত্ত 

 ইএলমপমস (সাংমিষ্ট মিসাবরক্ষণ কিকতযা কর্তযক 

প্রমতস্বাক্ষমরত) 3 কমপ। 

 মপআরএল িঞ্জুরীপত্র 3 কমপ 

 সতযামেত পাসদপার্ সাইদজর ছমব- 4কমপ। 

 প্রািব্য জপনশদনর ববধ উত্তরামধকারী জ ািণাপত্র 3 কমপ 

 নমুনা স্বাক্ষর ও িাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাঁপ 3 কমপ 

 মনদোগপদত্রর সতযামেত অনুমলমপ 3 কমপ 

 সরকামর জসবার মবল সাংক্রান্ত  না-োমব প্রতযেনপত্র 

(ইউইও কর্তযক) 3কমপ 

 অমডর্ আপমত্ত সাংক্রান্ত প্রতযেন (ইউইও কর্তযক) 3কমপ 

 স্থানীে জচোরম্যান কর্তযক অমিিাবক িদনানেন ও 

ক্ষিতা অপন সনে 3 কমপ। 

 স্থানীে জচোরম্যান ও ডাক্টার কর্তযক মৃত্যযর সতযামেত 

সনে 3 কমপ 

 স্থানীে জচোরম্যান কর্তযক উত্তরামধকার সনেপত্র ও নন 

ম্যামরজ সনে ইউইও কর্তযক প্রমতস্বাক্ষমরত 3 কমপ 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা 

অমধেির/সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

www.forms.gov.bd 

প্রদর্াজয নে 

1। জািািীর আলি মসমদ্দক, 

কযামশোর , জিাবাইল নম্বর: 

01711662556। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

5.  

প্রধান মশক্ষক, সিকারী মশক্ষক ও 

কিচারীর মপআরএল/লািোন্ট 

িঞ্জুরী 

05 

কিমেবস 

 আদবেন িরি ( িরি নাং-40 সজ) 2 কমপ 

 এসএসসস সনদের সতযামেত ফদ োকসি 2 প্রস্থ 

 চাকুরী খমতোন বমি 

 ইএলমপমস (সাংমিষ্ট মিসাবরক্ষণ কিকতযা কর্তযক 

প্রমতস্বাক্ষমরত) 2 কমপ। 

 মনদোগপদত্রর কমপ 2কমপ 

 পদোন্নমতর আদেশ র্মে থাদক 2কমপ 

 ছুটির মিসাব মববরণী ইউইও কর্তযক 2কমপ 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা 

অমধেির/সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

www.forms.gov.bd 

প্রদর্াজয নে 

মশক্ষক: 

1। জশখ জগালাি জিাস্তিা, উচ্চিান 

সিকারী, জিাবাইল নম্বর: 

01715712480, শ্যািনগর ও 

কলাদরাো উপদজলা। 

২। জিা: জািািীর আলি মসদ্দীক, 

কযোসিয়োর, জিাবাইল নম্বর: 

01711662556, সের, আশাশুমন ও 

কামলগঞ্জ উপদজলা। 

৩। এস, এি, আখতারুজ্জািান, অমিস 

সিকারী কাি কমিউর্ার মুদ্রাক্ষমরক, 

জিাবাইল নম্বর : 01716879320, 

তালা ও জেবিার্া উপদজলা। 

কিচারী:  

 1। জািািীর আলি মসমদ্দক, 

কযামশোর , জিাবাইল নম্বর: 

01711662556। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

6.  10 জেড এর কিকতযার 

মপআরএল/লািোন্ট িঞ্জুরী 

05 

কিমেবস 

 এসএসসস সনদের সতযামেত ফদ োকসি 2 প্রস্থ 

 ইএলমপমস (সাংমিষ্ট মিসাবরক্ষণ কিকতযা কর্তযক 

প্রমতস্বাক্ষমরত) 2 কমপ। 

 মনদোগপদত্রর কমপ 2কমপ 

 পদোন্নমতর আদেশ র্মে থাদক 2কমপ 

ছুটির মিসাব মববরণী মিসাবরক্ষণ অমিস কর্তযক 2কমপ 

জিার্র সাইদকল জিা প্রোদনর প্রতযেন (প্রদর্াজয 

জক্ষদত্র) 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা 

অমধেির/সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

www.forms.gov.bd 

প্রদর্াজয নে 

1। জািািীর আলি মসমদ্দক, 

কযামশোর , জিাবাইল নম্বর: 

01711662556। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

http://www.forms.gov.bd/site/view/form-page/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442
mailto:dpesatkh@gmail.com
http://www.forms.gov.bd/site/view/form-page/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442
mailto:dpesatkh@gmail.com
http://www.forms.gov.bd/site/view/form-page/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442
mailto:dpesatkh@gmail.com
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ক্রমিক 

নাং 

জসবার নাি জসবা 

প্রোদন 

সদব যাচ্চ 

সিে 

প্রদোজনীে কাগজপত্র প্রদোজনীে 

কাগজপত্র/আদবেন িরি 

প্রামিস্থান 

জসবামূল্য এবাং 

পমরদশাধ 

পদ্ধমত (র্মে 

থাদক) 

শাখার নািসি োমেত্বপ্রাি কিকতযার 

পেমব, রুি নম্বর, জজলা/উপদজলার 

জকাড, অমিমসোল জর্মলদিান ও ই-

জিইল 

উদ্ধযতন কিকতযার পেমব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাড, 

অমিমসোল জর্মলদিান ও        

ই-জিইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7.  

সিকারী মশক্ষকগদণর মজমপএি 

অদিরতদর্াগ্য অেীি/চূড়ান্ত 

উদত্তালন 

03 

কিমেবস 

 আদবেনপত্র (িরি নাং-2639) সি 2কমপ  

 আদবেন পত্র (িরি নাং-663) সি 2 কমপ  

 এসএসসস সনদের সতযামেত ফদ োকসি 2 প্রস্থ 

(অদিরতদর্াগ্য জক্ষদত্র) 

 নমুনা স্বাক্ষর ও িাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাপ 2কমপ 

 মপআরএল িঞ্জুদররকমপ 2প্রস্থ (চূড়ান্ত উদত্তালদনর 

জক্ষদত্র) 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা 

অমধেির/সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

www.forms.gov.bd 

প্রদর্াজয নে 

মশক্ষক: 

1। জশখ জগালাি জিাস্তিা, উচ্চিান 

সিকারী, জিাবাইল নম্বর: 

01715712480, শ্যািনগর ও 

কলাদরাো উপদজলা। 

২। জিা: জািািীর আলি মসদ্দীক, 

কযোসিয়োর, জিাবাইল নম্বর: 

01711662556, সের, আশাশুমন ও 

কামলগঞ্জ উপদজলা। 

৩। এস, এি, আখতারুজ্জািান, অমিস 

সিকারী কাি কমিউর্ার মুদ্রাক্ষমরক, 

জিাবাইল নম্বর : 01716879320, 

তালা ও জেবিার্া উপদজলা। 

কিচারী:  

 1। জািািীর আলি মসমদ্দক, কযামশোর 

, জিাবাইল নম্বর: 01711662556। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

8.  
প্রধান মশক্ষক ও মনজ অমিদসর 

কিচারীদের মজমপএি অেীি 

উদত্তালন 

03 

কিমেবস 

 আদবেন পত্র (িরি নাং-2639) সি 2কমপ 

 মজমপএি একাউন্টস মিপ (সাংমিষ্ট মিসাবরক্ষণ 

অমিসার কর্তযক) 2কমপ 

 নমুনা স্বাক্ষর ও িাদতর পাঁচ আিদলর ছাঁপ 2কমপ। 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা 

অমধেির/সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

www.forms.gov.bd 

প্রদর্াজয নে 

মশক্ষক: 

1। জশখ জগালাি জিাস্তিা, উচ্চিান 

সিকারী, জিাবাইল নম্বর: 

01715712480, শ্যািনগর ও 

কলাদরাো উপদজলা। 

২। জিা: জািািীর আলি মসদ্দীক, 

কযোসিয়োর, জিাবাইল নম্বর: 

01711662556, সের, আশাশুমন ও 

কামলগঞ্জ উপদজলা। 

৩। এস, এি, আখতারুজ্জািান, অমিস 

সিকারী কাি কমিউর্ার মুদ্রাক্ষমরক, 

জিাবাইল নম্বর : 01716879320, 

তালা ও জেবিার্া উপদজলা। 

কিচারী:  

 1। জািািীর আলি মসমদ্দক, কযামশোর 

, জিাবাইল নম্বর: 01711662556। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

9.  
প্রধান মশক্ষক এর মজমপএি 

অদিরতদর্াগ্য/চূড়ান্ত উদত্তালদনর 

আদবেন অোেণ 

03 

কিমেবস 

 আদবেনপত্র (িরি নাং-2639)সি 2কমপ 

(অদিরতদর্াগ্য) 

 আদবেনপত্র (িরি নাং-663)সি 2কমপ (চূড়ান্ত) 

 অদিরতদর্াগ্য জক্ষদত্র মজমপএি একাউন্ট মিপ 

 চুড়াদন্তর জক্ষদত্র অথমরটি (সাংমিষ্ট মিসাবরক্ষণ অমিসার 

কর্তযক) 2 কমপ 

 নমুনা স্বাক্ষর ও িাদতর পাঁচ আিদলর ছাঁপ 2কমপ। 

 মপআরএল িঞ্জুরীর আদেি 2 কমপ (চূড়ান্ত উদত্তালদনর 

জক্ষদত্র) 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা 

অমধেির/সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

www.forms.gov.bd 

প্রদর্াজয নে 

মশক্ষক: 

1। জশখ জগালাি জিাস্তিা, উচ্চিান 

সিকারী, জিাবাইল নম্বর: 

01715712480, শ্যািনগর ও কলাদরাো 

উপদজলা। 

২। জিা: জািািীর আলি মসদ্দীক, 

কযোসিয়োর, জিাবাইল নম্বর: 

01711662556, সের, আশাশুমন ও 

কামলগঞ্জ উপদজলা। 

৩। এস, এি, আখতারুজ্জািান, অমিস 

সিকারী কাি কমিউর্ার মুদ্রাক্ষমরক, 

জিাবাইল নম্বর : 01716879320, তালা 

ও জেবিার্া উপদজলা। 

কিচারী:  

 1। জািািীর আলি মসমদ্দক, কযামশোর , 

জিাবাইল নম্বর: 01711662556। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

http://www.forms.gov.bd/site/view/form-page/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442
mailto:dpesatkh@gmail.com
http://www.forms.gov.bd/site/view/form-page/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442
mailto:dpesatkh@gmail.com
http://www.forms.gov.bd/site/view/form-page/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442
mailto:dpesatkh@gmail.com
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ক্রমিক 

নাং 

জসবার নাি জসবা 

প্রোদন 

সদব যাচ্চ 

সিে 

প্রদোজনীে কাগজপত্র প্রদোজনীে 

কাগজপত্র/আদবেন িরি 

প্রামিস্থান 

জসবামূল্য এবাং 

পমরদশাধ 

পদ্ধমত (র্মে 

থাদক) 

শাখার নািসি োমেত্বপ্রাি কিকতযার 

পেমব, রুি নম্বর, জজলা/উপদজলার 

জকাড, অমিমসোল জর্মলদিান ও ই-

জিইল 

উদ্ধযতন কিকতযার পেমব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাড, 

অমিমসোল জর্মলদিান ও        

ই-জিইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10.  
কিকতযা/কিচারীদের গৃি 

মনি যাণ/জিরািত ঋদণর আদবেন 

অোেণ 

03 

কিমেবস 

 মনধ যামরত িরদি আদবেন 3 কমপ 

 চাকুরী স্থােীকরণ আদেদশর সত্যোসয়ত্ কসি 3 প্রস্থ 

 জমির েমলল এর ফদ োকসি 3 প্রস্থ 

 চুমক্তপত্র 3 কমপ 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা 

অমধেির/সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

www.forms.gov.bd 

প্রদর্াজয নে 
1। জািািীর আলি মসমদ্দক, কযামশোর , 

জিাবাইল নম্বর: 01711662556। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 

11.  

সিকারী মশক্ষক/প্রধান মশক্ষকদের 

প্রমশক্ষণপ্রাি 

(মসইনএড/মডমপএড/মবএড) জেল 

িঞ্জুরী 

03 

কিমেবস 

  উিদেলো সিক্ষো অসফসোদরর প্রস্তোে; 

 জজলা প্রাথমিক মশক্ষা অমিসার বরাবর আদবেনপত্র    

2 কমপ; 

 মসইনএড/মডমপএড/মবএড পাদশর সনে এর সত্যোসয়ত্ 

কসি 3 প্রস্থ; 

উপদজলা মশক্ষা 

অমিস 

 
প্রদর্াজয নে 

মশক্ষক: 

1। জশখ জগালাি জিাস্তিা, উচ্চিান 

সিকারী, জিাবাইল নম্বর: 

01715712480, শ্যািনগর ও কলাদরাো 

উপদজলা। 

২। জিা: জািািীর আলি মসদ্দীক, 

কযোসিয়োর, জিাবাইল নম্বর: 

01711662556, সের, আশাশুমন ও 

কামলগঞ্জ উপদজলা। 

৩। এস, এি, আখতারুজ্জািান, অমিস 

সিকারী কাি কমিউর্ার মুদ্রাক্ষমরক, 

জিাবাইল নম্বর : 01716879320, তালা 

ও জেবিার্া উপদজলা। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

12.  
মশক্ষক/কিচারীদের কল্যাণ 

তিমবল িদত জর্ৌথবীিা/িামসক 

কল্যাণ িাতার আদবেন অোেণ 

 

  মৃত্যযর সনেপত্র 3 কমপ 

  ইউইও কর্তযক রাজস্বখাতভূক্ত কিচারী িদি য প্রতযেন 3 

কমপ 

  মৃত কিচারীর িামসক মূল জবতদনর প্রতযেন 3 কমপ 

  জাতীে পমরচে িদের ফদ োকসি 3 প্রস্থ 

  পমরবাদরর পদক্ষ ক্ষিতা অপণপত্র ইউইও/জপৌর 

জচোরম্যান কর্তযক 

  উত্তরামধকার সনেপত্র ও নন ম্যামরজ সাটি যমিদকর্ 

ইউমপ/জপৌর জচোরম্যান কর্তযক 3 কমপ। 

  না-োবী প্রতযেনপত্র ইউইও কর্তযক 3 কমপ 

  নমুনা স্বাক্ষর ও িাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাঁপ 3 কমপ 

 

 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা 

অমধেির/সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

www.forms.gov.bd 

প্রদর্াজয নে 

মশক্ষক: 

1। জশখ জগালাি জিাস্তিা, উচ্চিান 

সিকারী, জিাবাইল নম্বর: 01715712480, 

শ্যািনগর ও কলাদরাো উপদজলা। 

২। জিা: জািািীর আলি মসদ্দীক, 

কযোসিয়োর, জিাবাইল নম্বর: 

01711662556, সের, আশাশুমন ও 

কামলগঞ্জ উপদজলা। 

৩। এস, এি, আখতারুজ্জািান, অমিস 

সিকারী কাি কমিউর্ার মুদ্রাক্ষমরক, 

জিাবাইল নম্বর : 01716879320, তালা 

ও জেবিার্া উপদজলা। 

কিচারী:  

 1। জািািীর আলি মসমদ্দক, কযামশোর , 

জিাবাইল নম্বর: 01711662556। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

13.  

কল্যাণ তিমবল িদত 

মশক্ষক/কিচারী/পমরবাদরর 

সেস্যদের সাধারণ মচমকrসা 

সািাদের আদবেন অোেণ 

05 

কিমেবস 

  মন যধামরত িরদি আদবেন (ফরম নং-1) 

  ছমব 2 প্রস্থ 

  রাজস্বখাতভূক্ত কিচারী িদি য প্রতযেন 

  জাতীে পমরচেপপের ফদ োকসি 2 প্রস্থ 

  ডাক্টারী ব্যবস্থাপদত্রর সতযামেত কমপ (অমিস 

প্রধান/সাংমিষ্ট অমিদসর োমেত্বপ্রাি কিকতযা কর্তযক ); 

  ব্যবস্থাপত্র অনুর্ােী ঔিধ ক্রদের মূল িাউচার; 

  মিমনক বা িাসপাতাদল িমতয িদে থাকদল মিমনক বা 

িাসপাতাদলর মূল ছোড়পত্র; 

  িাই/জবান বা মপতা/িাতার জক্ষদত্র মনিরশীলতার 

প্রতযেনপত্র; 

  খরদচর মিসাব মববরণী (কিচারীর স্বাক্ষরসি); 

  জাতীে জবতন জেল 2015-এ জবতন মন যধারণ ফরদির 

িদর্াকমপ। 

www.bkkb.gov.bd 

ও 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

 

প্রদর্াজয নে 

মশক্ষক: 

1। জশখ জগালাি জিাস্তিা, উচ্চিান সিকারী, 

জিাবাইল নম্বর: 01715712480, 

শ্যািনগর ও কলাদরাো উপদজলা। 

২। জিা: জািািীর আলি মসদ্দীক, 

কযোসিয়োর, জিাবাইল নম্বর: 

01711662556, সের, আশাশুমন ও 

কামলগঞ্জ উপদজলা। 

৩। এস, এি, আখতারুজ্জািান, অমিস 

সিকারী কাি কমিউর্ার মুদ্রাক্ষমরক, 

জিাবাইল নম্বর : 01716879320, তালা 

ও জেবিার্া উপদজলা। 

কিচারী:  

 1। জািািীর আলি মসমদ্দক, কযামশোর , 

জিাবাইল নম্বর: 01711662556। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

http://www.forms.gov.bd/site/view/form-page/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442
mailto:dpesatkh@gmail.com
mailto:dpesatkh@gmail.com
http://www.forms.gov.bd/site/view/form-page/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442
mailto:dpesatkh@gmail.com
http://www.bkkb.gov.bd/
http://www.bkkb.gov.bd/
mailto:dpesatkh@gmail.com
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ক্রমিক 

নাং 

জসবার নাি জসবা 

প্রোদন 

সদব যাচ্চ 

সিে 

প্রদোজনীে কাগজপত্র প্রদোজনীে 

কাগজপত্র/আদবেন িরি 

প্রামিস্থান 

জসবামূল্য এবাং 

পমরদশাধ 

পদ্ধমত (র্মে 

থাদক) 

শাখার নািসি োমেত্বপ্রাি কিকতযার 

পেমব, রুি নম্বর, জজলা/উপদজলার 

জকাড, অমিমসোল জর্মলদিান ও ই-

জিইল 

উদ্ধযতন কিকতযার পেমব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাড, 

অমিমসোল জর্মলদিান ও        

ই-জিইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14.  

মশক্ষক/কিচারীর জটিল ও 

ব্যেবহুল জরাদগর মচমকrসা 

সািাদের আদবেন অোেণ 

05 

কিমেবস 

  মন যধামরত িরদি আদবেন (ফরম-2) 

  িোসদিো  সোইদের ছমব 2 প্রস্থ 

  রাজস্বখাতভূক্ত কিচারী িদি য প্রতযেন 

  জাতীে পমরচেপপের ফদ োকসি 2 প্রস্থ 

  ডাক্টারী ব্যবস্থাপদত্রর সতযামেত কমপ (অমিস 

প্রধান/সাংমিষ্ট অমিদসর োমেত্বপ্রাি কিকতযা কর্তযক ); 

  ব্যবস্থাপত্র অনুর্ােী ঔিধ ক্রদের মূল িাউচার; 

  মিমনক বা িাসপাতাদল িমতয িদে থাকদল মিমনক বা 

িাসপাতাদলর মূল ছাড়পত্র; 

  িাই/জবান বা মপতা/িাতার জক্ষদত্র মনিরশীলতার 

প্রতযেনপত্র; 

  খরদচর মিসাব মববরণী (কিচারীর স্বাক্ষরসি); 

  জাতীে জবতন জেল 2015-এ জবতন মন যধারণ িরদির 

িদর্াকমপ। 

www.bkkb.gov.bd 

ও 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

 

প্রদর্াজয নে 

মশক্ষক: 

1। জশখ জগালাি জিাস্তিা, উচ্চিান 

সিকারী, জিাবাইল নম্বর: 

01715712480, শ্যািনগর ও 

কলাদরাো উপদজলা। 

২। জিা: জািািীর আলি মসদ্দীক, 

কযোসিয়োর, জিাবাইল নম্বর: 

01711662556, সের, আশাশুমন ও 

কামলগঞ্জ উপদজলা। 

৩। এস, এি, আখতারুজ্জািান, অমিস 

সিকারী কাি কমিউর্ার মুদ্রাক্ষমরক, 

জিাবাইল নম্বর : 01716879320, 

তালা ও জেবিার্া উপদজলা। 

কিচারী:  

 1। জািািীর আলি মসমদ্দক, কযামশোর 

, জিাবাইল নম্বর: 01711662556। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

15.  

মশক্ষক/কিচারী কিরত অবস্থাে 

মৃত্যযজমনত কারদণ এককালীন 

আমথ যক অনুোন প্রামির আদবেন 

অোেণ 

07 

কিমেবস 

 

  সনর্ ধোসরত্ ফরদম আদেেন 3 প্রস্থ 

  িোসদিো  সোইদের ছসে 3 প্রস্থ 

  চাকুরী বমির িদর্াকমপ 

  এসএসসস সনদের সতযামেত ফদ োকসি 3 প্রস্থ 

  মৃত্যযর সনেপত্র 3 প্রস্থ 

  রাজস্বখাতভূক্ত কিচারী িদি য প্রতযেন 

  মৃত কিচারী িামসক মূল জবতদনর প্রতযেন 

  জাতীে পমরচেপপের ফদ োকসি 

  ক্ষিতা অপণপত্র 

  উত্তরামধকা সনেপত্র ও নন ম্যামরজ সাটি যমিদকর্ 

  না-োবী প্রতযেনপত্র 

  নমুনা স্বাক্ষর ও িাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাঁপ। 

www.mopa.gov.bd 
I 

mswkøó Dc‡Rjv wkÿv 

Awdm 

প্রদর্াজয নে 

মশক্ষক: 

1। জশখ জগালাি জিাস্তিা, উচ্চিান 

সিকারী, জিাবাইল নম্বর: 

01715712480, শ্যািনগর ও 

কলাদরাো উপদজলা। 

২। জিা: জািািীর আলি মসদ্দীক, 

কযোসিয়োর, জিাবাইল নম্বর: 

01711662556, সের, আশাশুমন ও 

কামলগঞ্জ উপদজলা। 

৩। এস, এি, আখতারুজ্জািান, অমিস 

সিকারী কাি কমিউর্ার মুদ্রাক্ষমরক, 

জিাবাইল নম্বর : 01716879320, 

তালা ও জেবিার্া উপদজলা। 

কিচারী:  

 1। জািািীর আলি মসমদ্দক, কযামশোর 

, জিাবাইল নম্বর: 01711662556। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

16.  

মশক্ষক/কিচারী কিরত অবস্থাে 

মৃত্যযজমনত কারদণ োিন-কািন 

সািাদের আদবেন অোেণ 

05 

কিমেবস 

 

 সনর্ ধোসরত্ ফরদম আদেেন 2 প্রস্থ 

  িোসদিো  সোইদের ছসে 2 প্রস্থ 

  চাকুরী বমির িদর্াকমপ 

  মশক্ষাগত জর্াগ্যতার সনেপত্র 

  মৃত্যযর সনেপত্র 

  রাজস্বখাতভূক্ত কিচারী িদি য প্রতযেন 

  মৃত কিচারী িামসক মূল জবতদনর প্রতযেন 

  জাতীে পমরচেপত্র 

  ক্ষিতা অপণপত্র 

  উত্তরামধকা সনেপত্র ও নন ম্যামরজ সাটি যমিদকর্ 

  না-োবী প্রতযেনপত্র 

  নমুনা স্বাক্ষর ও িাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাঁপ। 

www.bkkb.gov.bd 

ও 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

 

প্রদর্াজয নে 

মশক্ষক: 

1। জশখ জগালাি জিাস্তিা, উচ্চিান 

সিকারী, জিাবাইল নম্বর: 

01715712480, শ্যািনগর ও 

কলাদরাো উপদজলা। 

২। জিা: জািািীর আলি মসদ্দীক, 

কযোসিয়োর, জিাবাইল নম্বর: 

01711662556, সের, আশাশুমন ও 

কামলগঞ্জ উপদজলা। 

৩। এস, এি, আখতারুজ্জািান, অমিস 

সিকারী কাি কমিউর্ার মুদ্রাক্ষমরক, 

জিাবাইল নম্বর : 01716879320, 

তালা ও জেবিার্া উপদজলা। 

কিচারী:  

 1। জািািীর আলি মসমদ্দক, কযামশোর 

, জিাবাইল নম্বর: 01711662556। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

http://www.bkkb.gov.bd/
http://www.bkkb.gov.bd/
mailto:dpesatkh@gmail.com
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
mailto:dpesatkh@gmail.com
http://www.bkkb.gov.bd/
http://www.bkkb.gov.bd/
mailto:dpesatkh@gmail.com
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ক্রমিক 

নাং 

জসবার নাি জসবা 

প্রোদন 

সদব যাচ্চ 

সিে 

প্রদোজনীে কাগজপত্র প্রদোজনীে 

কাগজপত্র/আদবেন িরি 

প্রামিস্থান 

জসবামূল্য এবাং 

পমরদশাধ 

পদ্ধমত (র্মে 

থাদক) 

শাখার নািসি োমেত্বপ্রাি কিকতযার 

পেমব, রুি নম্বর, জজলা/উপদজলার 

জকাড, অমিমসোল জর্মলদিান ও ই-

জিইল 

উদ্ধযতন কিকতযার পেমব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাড, 

অমিমসোল জর্মলদিান ও        

ই-জিইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17.  

12-20 তি জেড পর্ন্ত 

মশক্ষক/কিচারীদের পাসদপাদর্ যর 

NOC প্রোন 

03 

কিমেবস 

  আদেেন ফরম 

  জাতীে পমরচেপপের কসি 

  এনওমস িরি 

  স্বািী/স্ত্রী ও পুত্র/কন্যার জতীে পমরচেপত্র ও জন্ম 

মনবন্ধন সনে এর কমপ 

www.dip.gov.bd 

ও 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

এেং সংসিষ্ট িোসদিো  

অসফস 

 

প্রদর্াজয নে 

1। জািািীর আলি মসমদ্দক, 

কযামশোর , জিাবাইল নম্বর: 

01711662556। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

18.  

11 তি বা তর্দ যদ্ধ জেড পর্ন্ত 

মশক্ষক/কিচারীদের পাসদপাদর্ যর 

NOC প্রোদনর আদবেন অোেণ 

03 

কিমেবস 

  আদেেন ফরম 

  জাতীে পমরচেপপের কসি 

  এনওমস িরি 

  স্বািী/স্ত্রী ও পুত্র/কন্যার জতীে পমরচেপত্র ও জন্ম 

মনবন্ধন সনে এর কমপ 

www.dip.gov.bd 

ও 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

এেং সংসিষ্ট িোসদিো  

অসফস 

 

প্রদর্াজয নে 

জািািীর আলি মসমদ্দক 

কযামশোর 

জিাবাইল নম্বর: 01711662556। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

19.  

মশক্ষক/কিচারী ও কমকত্ধোদের 

বমি: বাাংলাদেশ ছুটির আদবেন 

অোেণ 

03 

কিমেবস 

  িিাপমরচালক, প্রাথমিক মশক্ষা অমধেির বরাবর 

আদবেন 3 কমপ 

  মনধ যামরত 16 কলাি ছক 

  ববদেমশক মুদ্রা সাংক্রান্ত প্রতযেন িে 

  সরকাদরর উপর োমেত্ব বতযাপে না িদি য প্রতযেন িে 

  ছুটির মিসাব মববরণী িরি নাং 40 

  ছুটির সিসোে ফরম নং এটিসস-8 

  পাসদপাদর্ যর কমপ 

  মবদ্যালদের মশক্ষক পে ও ছাত্র-ছাত্রী সাংক্রান্ত প্রতযেন 

িে 

  পাঠোন ব্যা াত িদব না িদি য প্রতযেন িে 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা 

অমধেির/সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

www.forms.gov.bd 

 
www.dpe.gov.bd 
 
www.mopme.gov.bd 

 

প্রদর্াজয নে 

জশখ জগালাি জিাস্তিা 

উচ্চিান সিকারী , 

জিাবাইল নম্বর: 01715712480। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

20.  

প্রধান/ সিকারী মশক্ষক এবাং 12-

20 তি জেড পর্ন্ত উচ্চ মশক্ষা 

েিণাদথ য িমতয ও পরীক্ষার অনুিমত 

প্রোন 

03 

কিমেবস 

  জজলা প্রাথমিক মশক্ষা অমিসার বরাবর আদবেন 

  িমতযর মবজমি/ পরীক্ষার রুটিন 

  মশক্ষাগত জর্াগ্যতার সনেপত্র 

  মস-ইন-এড পাদশর সত্যোসয়ত্ সনে 

  মনদোগপপের ফদ োকসি 

  জর্াগোনপপের ফদ োকসি 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

 
প্রদর্াজয নে 

এস, এি, আখতারুজ্জািান, অমিস 

সিকারী কাি কমিউর্ার মুদ্রাক্ষমরক, 

জিাবাইল নম্বর : 01716879320 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

21.  

11 তি বা তর্দদ্ধয জেড পর্ন্ত 

কিচারীদের উচ্চ মশক্ষা েিণাদথ য 

িমতয ও পরীক্ষার অনুিমতর 

আদেেন অগ্রোয়ণ 

03 

কিমেবস 

  জজলা প্রাথমিক মশক্ষা অমিসার বরাবর আদবেন 

  িমতযর মবজমি/ পরীক্ষার রুটিন 

  মশক্ষাগত জর্াগ্যতার সনেপত্র 

  মস-ইন-এড পাদশর সত্যোসয়ত্ সনে 

  মনদোগপপের ফদ োকসি 

 জর্াগোনপপের ফদ োকসি  

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

 
প্রদর্াজয নে 

জশখ জগালাি জিাস্তিা 

উচ্চিান সিকারী , 

জিাবাইল নম্বর: 01715712480। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

22.  

মনজ েির ও মনেন্ত্রণাধীন 9ি 

জথদক 6ষ্ঠ জেড পর্ন্ত সকল 

কিকতযার শ্রামন্ত মবদনােন ছুটি 

িঞ্জুর 

02 

কিমেবস 

  মনধ যামরত িরদি আদবেন 

  সিসোে রক্ষণ অসফস কর্তধক ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযেন 

  পূদব য জিাগকৃত ছুটি িঞ্জুদরর কমপ 

  বরাদ্দ পদত্রর কমপ 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা 

অমধেির/সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

www.forms.gov.bd 

প্রদর্াজয নে 

জািািীর আলি মসমদ্দক 

কযামশোর 

জিাবাইল নম্বর: 01711662556। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

http://www.dip.gov.bd/
mailto:dpesatkh@gmail.com
http://www.dip.gov.bd/
mailto:dpesatkh@gmail.com
http://www.forms.gov.bd/site/view/form-page/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442
http://www.dpe.gov.bd/
http://www.mopme.gov.bd/
mailto:dpesatkh@gmail.com
mailto:dpesatkh@gmail.com
mailto:dpesatkh@gmail.com
http://www.forms.gov.bd/site/view/form-page/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442
mailto:dpesatkh@gmail.com
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ক্রমিক 

নাং 

জসবার নাি জসবা 

প্রোদন 

সদব যাচ্চ 

সিে 

প্রদোজনীে কাগজপত্র প্রদোজনীে 

কাগজপত্র/আদবেন িরি 

প্রামিস্থান 

জসবামূল্য এবাং 

পমরদশাধ 

পদ্ধমত (র্মে 

থাদক) 

শাখার নািসি োমেত্বপ্রাি কিকতযার 

পেমব, রুি নম্বর, জজলা/উপদজলার 

জকাড, অমিমসোল জর্মলদিান ও ই-

জিইল 

উদ্ধযতন কিকতযার পেমব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাড, 

অমিমসোল জর্মলদিান ও        

ই-জিইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23.  
মনজ েির ও মনেন্ত্রণাধীন েিদরর 

9ি জথদক 6ষ্ঠ জেড পর্ন্ত সকল 

কিকতযার িার্তত্ব ছুটি িঞ্জুর 

02 

কিমেবস 

  মনধ যামরত  িরদি আদবেন 

  ডাক্টারী সনেপত্র 

 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা 

অমধেির 

www.forms.gov.bd 

ও 

সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

 

প্রদর্াজয নে 

জািািীর আলি মসমদ্দক 

কযামশোর 

জিাবাইল নম্বর: 01711662556। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

24.  
মনজ েির ও মনেন্ত্রণাধীন েিদরর 

9ি জথদক 6ষ্ঠ জেড পর্ন্ত সকল 

কিকতযার অমজযত  ছুটি িঞ্জুর 

02 

কিমেবস 

 মনধ যামরত  িরদি আদবেন (এটিসস-8) 

  ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযেন িে 

  ডাক্টারী সনে পত্র 

 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা 

অমধেির 

www.forms.gov.bd 

ও 

সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

 

প্রদর্াজয নে 

জািািীর আলি মসমদ্দক 

কযামশোর 

জিাবাইল নম্বর: 01711662556। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

25.  সিকারী মশক্ষকদের চাকুরী 

স্থােীকরণ 

    7 

কিমেবস 

  চোকুরী সদতোষ েনক মদম ধ ইউইও এর প্রত্যয়ন 

 আদবেন িে 

  মূল চাকুমর বমি: 

  এমসআর 

  মনদগাগপদত্রর সতযামেত কমপ 

  জর্াগোনপদত্রর সতযামেত কমপ 

  মডমপমসর সিার মসদ্ধান্ত 

  মবিাগীে ও জিৌজোরী িািলা নাই িদি য ইউইও এর 

প্রতযেন 

  পুসলি পেসরসফদকিন প্রত্যয়ন 

সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

 

প্রদর্াজয নে 

মশক্ষক: 

1। জশখ জগালাি জিাস্তিা, উচ্চিান 

সিকারী, জিাবাইল নম্বর: 

01715712480, শ্যািনগর ও 

কলাদরাো উপদজলা। 

২। জিা: জািািীর আলি মসদ্দীক, 

কযোসিয়োর, জিাবাইল নম্বর: 

01711662556, সের, আশাশুমন ও 

কামলগঞ্জ উপদজলা। 

৩। এস, এি, আখতারুজ্জািান, অমিস 

সিকারী কাি কমিউর্ার মুদ্রাক্ষমরক, 

জিাবাইল নম্বর : 01716879320, 

তালা ও জেবিার্া উপদজলা। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

26.  
প্রধান মশক্ষক ও সকল কচিারীর 

চাকুরীর স্থােীকরণ এর আদবেন 

অোেন 

    7 

কিমেবস 

  চোকুরী সদতোষ েনক মদম ধ ইউইও এর প্রত্যয়ন 

 আদবেন িে 

  মূল চাকুমর বমি: 

  এমসআর 

  মনদগাগপদত্রর সতযামেত কমপ 

  জর্াগোনপদত্রর সতযামেত কমপ 

  মডমপমসর সিার মসদ্ধান্ত 

  মবিাগীে ও জিৌজোরী িািলা নাই িদি য ইউইও এর 

প্রতযেন 

  পুসলি পেসরসফদকিন প্রত্যয়ন 

সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

 

প্রদর্াজয নে 

মশক্ষক: 

1। জশখ জগালাি জিাস্তিা, উচ্চিান 

সিকারী, জিাবাইল নম্বর: 

01715712480, শ্যািনগর ও 

কলাদরাো উপদজলা। 

২। জিা: জািািীর আলি মসদ্দীক, 

কযোসিয়োর, জিাবাইল নম্বর: 

01711662556, সের, আশাশুমন ও 

কামলগঞ্জ উপদজলা। 

৩। এস, এি, আখতারুজ্জািান, অমিস 

সিকারী কাি কমিউর্ার মুদ্রাক্ষমরক, 

জিাবাইল নম্বর : 01716879320, 

তালা ও জেবিার্া উপদজলা। 

কিচারী:  

 1। জশখ জগালাি জিাস্তিা, উচ্চিান 

সিকারী , জিাবাইল নম্বর: 

01715712480। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

http://www.forms.gov.bd/site/view/form-page/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442
mailto:dpesatkh@gmail.com
http://www.forms.gov.bd/site/view/form-page/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442
mailto:dpesatkh@gmail.com
mailto:dpesatkh@gmail.com
mailto:dpesatkh@gmail.com
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ক্রমিক 

নাং 

জসবার নাি জসবা 

প্রোদন 

সদব যাচ্চ 

সিে 

প্রদোজনীে কাগজপত্র প্রদোজনীে 

কাগজপত্র/আদবেন িরি 

প্রামিস্থান 

জসবামূল্য এবাং 

পমরদশাধ 

পদ্ধমত (র্মে 

থাদক) 

শাখার নািসি োমেত্বপ্রাি কিকতযার 

পেমব, রুি নম্বর, জজলা/উপদজলার 

জকাড, অমিমসোল জর্মলদিান ও ই-

জিইল 

উদ্ধযতন কিকতযার পেমব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাড, 

অমিমসোল জর্মলদিান ও        

ই-জিইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

27.  

মনজ েির ও উপদজলা মশক্ষা 

অমিদস কিরত 12-20 তি জেড 

পর্ন্ত কিচারীদের  আন্ত: উপদজলা 

বেলী 

5 

কিমেবস 

  আদবেন 

  পূদব য বেলীকৃত আদেদশর কমপ 

 

সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

 

প্রদর্াজয নে 

জশখ জগালাি জিাস্তিা 

উচ্চিান সিকারী , 

জিাবাইল নম্বর: 01715712480। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 

28.  
11 তি বা তর্দ যদ্ধ  জেড পর্ন্ত 

কিচারীদের বেলীর আদবেন 

অোেন 

2 

কিমেবস 

  আদবেন 

  পূদব য বেলীকৃত আদেদশর কমপ 

 

সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

 

প্রদর্াজয নে 

জশখ জগালাি জিাস্তিা 

উচ্চিান সিকারী , 

জিাবাইল নম্বর: 01715712480। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 

29.  সিকারী মশক্ষকদের আন্ত: মবদ্যালে 

বেলীর অনুিমত প্রোন 

3 

কিমেবস 

  আদবেন 

  অমধেির প্রেত্ত বেলীর প্রস্তাব ছক 

  ইউইও কর্তযক  বজস্ঠতার প্রতযেন 

  শুন্য পদের মবজমি 

  প্রমতস্তাপদনর প্রস্তাব ছক 

  িামসক মরর্ যাণ 

 

সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

 

প্রদর্াজয নে 

মশক্ষক: 

1। জশখ জগালাি জিাস্তিা, উচ্চিান 

সিকারী, জিাবাইল নম্বর: 

01715712480, শ্যািনগর ও 

কলাদরাো উপদজলা। 

২। জিা: জািািীর আলি মসদ্দীক, 

কযোসিয়োর, জিাবাইল নম্বর: 

01711662556, সের, আশাশুমন ও 

কামলগঞ্জ উপদজলা। 

৩। এস, এি, আখতারুজ্জািান, অমিস 

সিকারী কাি কমিউর্ার মুদ্রাক্ষমরক, 

জিাবাইল নম্বর : 01716879320, 

তালা ও জেবিার্া উপদজলা। 

 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

mailto:dpesatkh@gmail.com
mailto:dpesatkh@gmail.com
mailto:dpesatkh@gmail.com
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ক্রমিক 

নাং 

জসবার নাি জসবা 

প্রোদন 

সদব যাচ্চ 

সিে 

প্রদোজনীে কাগজপত্র প্রদোজনীে 

কাগজপত্র/আদবেন িরি 

প্রামিস্থান 

জসবামূল্য এবাং 

পমরদশাধ 

পদ্ধমত (র্মে 

থাদক) 

শাখার নািসি োমেত্বপ্রাি কিকতযার 

পেমব, রুি নম্বর, জজলা/উপদজলার 

জকাড, অমিমসোল জর্মলদিান ও ই-

জিইল 

উদ্ধযতন কিকতযার পেমব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাড, 

অমিমসোল জর্মলদিান ও        

ই-জিইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30.  সিকারী মশক্ষকদের আন্ত: 

উপদজলা  বেলীর আদেশ জামর 

3 

কিমেবস 

  আদবেন 

  অমধেির প্রেত্ত বেলীর প্রস্তাব ছক 

  মববাদির কামবন নাি/জনার্ারী পাবমলদকর প্রতযেন 

  মনদোগ পদত্রর সতযামেত কমপ 

  জর্াগোন পদত্রর সতযামেত কমপ 

  পূদব যর বেলীর আদেশর কমপ 

  বেলীর জপ্রমক্ষদত জর্াগোন পদত্রর কমপ 

  মশক্ষাগত জর্াগ্যতার সতযামেত সনে 

  চাকুমর বমি: 3ে জথদক 5ি পৃষ্ঠার কমপ 

  ইউইও কর্তযক সতযামেত িামসক মরর্ যাণ 

  স্বািীর স্থােী ঠিকানার জমির েমলল 

  নাি জারী, ক্ষমতোন, খামরজ খাজনার রমশে 

  নাগমরকদত্বর সতযামেত সনে 

  স্বািী/স্ত্রীর কিস্থদলর প্রতযদেন (চাকুরী জীবী িদল) 

 

সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

 

প্রদর্াজয নে 

মশক্ষক: 

1। জশখ জগালাি জিাস্তিা, উচ্চিান 

সিকারী, জিাবাইল নম্বর: 

01715712480, শ্যািনগর ও 

কলাদরাো উপদজলা। 

২। জিা: জািািীর আলি মসদ্দীক, 

কযোসিয়োর, জিাবাইল নম্বর: 

01711662556, সের, আশাশুমন ও 

কামলগঞ্জ উপদজলা। 

৩। এস, এি, আখতারুজ্জািান, অমিস 

সিকারী কাি কমিউর্ার মুদ্রাক্ষমরক, 

জিাবাইল নম্বর : 01716879320, 

তালা ও জেবিার্া উপদজলা। 

 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

31.  
প্রধান মশক্ষকদের আন্ত: মবদ্যালে ও 

আন্ত: উপদজলা  বেলীর প্রস্তাব 

অোেন 

3 

কিমেবস 

  আদবেন 

  অমধেির প্রেত্ত বেলীর প্রস্তাব ছক 

  ইউইও কর্তযক  বজস্ঠতার প্রতযেন 

  শুন্য পদের মবজমি 

  প্রদর্াজয জক্ষদত্র  প্রমতস্তাপদনর প্রস্তাব ছক 

  িামসক মরর্ যাণ 

 

সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

 

প্রদর্াজয নে 

মশক্ষক: 

1। জশখ জগালাি জিাস্তিা, উচ্চিান 

সিকারী, জিাবাইল নম্বর: 

01715712480, শ্যািনগর ও 

কলাদরাো উপদজলা। 

২। জিা: জািািীর আলি মসদ্দীক, 

কযোসিয়োর, জিাবাইল নম্বর: 

01711662556, সের, আশাশুমন ও 

কামলগঞ্জ উপদজলা। 

৩। এস, এি, আখতারুজ্জািান, অমিস 

সিকারী কাি কমিউর্ার মুদ্রাক্ষমরক, 

জিাবাইল নম্বর : 01716879320, 

তালা ও জেবিার্া উপদজলা। 

 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

mailto:dpesatkh@gmail.com
mailto:dpesatkh@gmail.com
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ক্রমিক 

নাং 

জসবার নাি জসবা 

প্রোদন 

সদব যাচ্চ 

সিে 

প্রদোজনীে কাগজপত্র প্রদোজনীে 

কাগজপত্র/আদবেন িরি 

প্রামিস্থান 

জসবামূল্য এবাং 

পমরদশাধ 

পদ্ধমত (র্মে 

থাদক) 

শাখার নািসি োমেত্বপ্রাি কিকতযার 

পেমব, রুি নম্বর, জজলা/উপদজলার 

জকাড, অমিমসোল জর্মলদিান ও ই-

জিইল 

উদ্ধযতন কিকতযার পেমব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাড, 

অমিমসোল জর্মলদিান ও        

ই-জিইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

32.  
প্রধান ও সিকারী মশক্ষকদের আন্ত: 

জজলা ও আন্ত: মবিাগ  বেলীর 

আদবেন অোেন 

3 

কিমেবস 

  আদবেন 

  অমধেির প্রেত্ত বেলীর প্রস্তাব ছক 

  মববাদির কামবন নাি/জনার্ারী পাবমলদকর প্রতযেন 

  মনদোগ পদত্রর সতযামেত কমপ 

  জর্াগোন পদত্রর সতযামেত কমপ 

  পূদব যর বেলীর আদেশর কমপ 

  বেলীর জপ্রমক্ষদত জর্াগোন পদত্রর কমপ 

  মশক্ষাগত জর্াগ্যতার সতযামেত সনে 

  চাকুমর বমি: 3ে জথদক 5ি পৃষ্ঠার কমপ 

  ইউইও কর্তযক সতযামেত িামসক মরর্ যাণ 

  স্বািীর স্থােী ঠিকানার জমির েমলল 

  নাি জারী, ক্ষমতোন, খামরজ খাজনার রমশে 

  নাগমরকদত্বর সতযামেত সনে 

  স্বািী/স্ত্রীর কিস্থদলর প্রতযদেন (চাকুরী জীবী িদল) 

সাংমিষ্ট 

উপদজলা মশক্ষা অমিস 

 

প্রদর্াজয নে 

জশখ জগালাি জিাস্তিা 

উচ্চিান সিকারী , 

জিাবাইল নম্বর: 01715712480। 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

33. ত তথ্য অমধকার আইন অনুর্ােী তথ্য 

প্রোন 

7 

কিমেবস 

  মনধ যামরত িরদি তথ্য প্রামির আদবেন (িরি-ক) 

  তদথ্যর মূল্যবাবে জিাকৃত চালাদনর কমপ 

 
www.infocom.gov.bd 

 
 

www.forms.gov.bd 

িদর্াকমপর জন্য 

প্রমত কমপ 2র্াকা 

িাদর 

জিা: েোবুল আকত্োর 

সিকারী জজলা প্রাথমিক মশক্ষা 

অমিসার, সাতক্ষীরা। 

 জিাবাইল নম্বর : 

+8801913157353 

জর্মলদিান : 0471-63439 

 

মবকল্প কিকতযা :  

 

আবু জিনা জিাস্তিা কািাল 

সিকারী জজলা প্রাথমিক মশক্ষা 

অমিসার, সাতক্ষীরা। 

 জিাবাইল নম্বর : 

+8801718848369 

জর্মলদিান : 0471-63439 

 

মডমপইও, 

জিাবাইল নম্বর- 

+8801711386491, 

জর্মলদিান : 0471-63439 

Email- 
dpesatkh@gmail.com 
 

 

mailto:dpesatkh@gmail.com
http://www.forms.gov.bd/site/view/form-page/a32783d0-a941-4dff-8ffc-b2d95554a442
mailto:dpesatkh@gmail.com

