
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

িবভাগীয় উপপিরচালেকর কাযালয় 
াথিমক িশ া  

রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী।  
Web: www.dpe.rajshahidiv.gov.bd 

E-mail: ddrajsh@gmail.com  

 

wmwU‡RbÕm PvU©vi 
িমক 

ন র 
সবার নাম 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ / 

আেবদন ফরম 
াি র ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

দািয় া  কমকতা (কমকতার পদবী, ক  
ন র, জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ন র ও ই- মইল) 

উ তন কমকতা (কমকতার পদবী, ক  
ন র, জলা/উপেজলার কাড, 
অিফিসয়াল টিলেফান ন র ও 

ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

০১ 

িশ কেদর 
িবএড/এমএড িশ ণ 

সং া  আেবদন 
িন ি  

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

িনে া  কাগজপ  সহ আেবদন দািখল করেত 
হেব। 
১. িশ েকর আেবদন 
২. িব ি  
৩. িনয় ণকারী কমকতার পািরশ 
৪. ত সহ কমরত িব ালয় ধােনর পািরশ। 
৩. িশ াগত যা তার সনদ, ইত ািদ। 

উপেজলা িশ া 
অিফস 

েযাজ  নয় 

১।  জনাব মা: মহসীন আলী 
 অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক 
 মাবা: নং-০১৭১৮২৮০৯১৫ 
 ই- মইল-ddrajsh@gmail.com 
 

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

০২ 
কমচারী ও িশ কেদর 

টাইম ল এর 
আেবদন িন ি  

৩০ (ি শ) 
কাযিদবস 

১. যথাযথ ক পে র মা েম আেবদন। 
২. ৩ বছেরর এিসআর। 
৩. ল চা রী বিহ, ইত ািদ। 

উপেজলা িশ া 
অিফস 

েযাজ  নয় 

১।  জনাব মা: জ ল ইসলাম 
 িহসাব র ক 
 মাবা: নং-০১৭১২১৭৪৪৪৩ 
 ই- মইল-ddrajsh@gmail.com 

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

০৩ 
১০ম-৬  ড পনশন 
কস/আেবদন অ ায়ন 

০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

িনে া  কাগজপ  সহ িনয় ণকারী 
কমকতা/যথাযথ ক পে র মা েম আেবদন 

াি  ােপে  তা াথিমক িশ া অিধদ ের 
রণ করা হেব- 

১. িনধািরত ফরেম আেবদনপ  (৩কিপ), 
২. সকল িশ াগত যা তার ল সনদ সহ 
সত ািয়ত কিপ (৩কিপ) ৩. চা রীর ণ িববরণী 
৪. িনেয়াগপ  ৫. পেদা িতর আেদশ ( েযাজ  

ে ) ৬. উ য়ন খােত চা রী হেয় থাকেল 
রাজ  খােত ানা েরর আেদশ ৭. চা রীর 
খিতয়ান বিহ ৮. পাসেপাট সাইেজর ৩ কিপ ছিব 
৯. না দাবী ত য়ন প  ১০. শষ বতেনর 

ত ায়ন প  ১১. উ রািধকার/নিমনী মেনায়ন 

িবিভ  ওেয়বসাইট/ 
ইউইও অিফস/ 

িডিপইও অিফস/ 
িপ আই 

েযাজ  নয় 

১।  জনাব মা: জ ল ইসলাম 
 িহসাব র ক 
 মাবা: নং-০১৭১২১৭৪৪৪৩ 
 ই- মইল-ddrajsh@gmail.com 
 

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 



প  ১২. চা রী ায়ীকরন সং া  আেদশ  
১৩. িপআরএল ম রীর আেদেশর কিপ, ইত ািদ। 

০৪ 

কমকতা ও 
কমচারীেদর 
িপআরএল/ 

লা া  এর 
আেবদন িন ি  

(অ ায়ণ) 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

১.িনয় ণকারী কমকতা/যথাযথ ক পে র 
মা েম আেবদন। 
২. এসএসিস‘র ল সনদসহ সত ািয়ত ২ কিপ। 
৩. চা রীর খিতয়ান বিহ। 
৪.  াি র িহসাব, ইত ািদ। 

িবিভ  ওেয়বসাইট/ 
ইউইও অিফস/ 

িডিপইও অিফস/ 
িপ আই 

েযাজ  নয় 

১।  জনাব মা: জ ল ইসলাম 
 িহসাব র ক 
 মাবা: নং-০১৭১২১৭৪৪৪৩ 
 ই- মইল-ddrajsh@gmail.com 
 

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

০৫ 

কমকতা (৯ম-১০ম) ও 
ধান িশ কেদর 

িজিপএফ থেক ঋণ 
হেণর আেবদন 

িন ি । 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

১. যথাযথ ক পে  মা েম িনধািরত ফরেম 
আেবদন। 
২. িহসাব র ণ অিফস ক ক দ  ল GPF 
Account slip 
৩. িনধািরত ফরেম ত  িববরণী। 
৪. এসএসিস‘র সনদ (অেফরৎ যা  অি ম 
উে ালন হেল), ইত ািদ। 

িবিভ  ওেয়বসাইট/ 
ইউইও অিফস/ 

িডিপইও অিফস/ 
িপ আই 

েযাজ  নেহ 

১।  মাঃ আিমর হামজা 
 কি উটার অপােরটর 
 মাবাইল নং- ০১৭১০৭২৬১৩২ 
 (রাজশাহী ও িসরাজগ  জলা) 
২।  জনাব মা: জ ল ইসলাম 
 িহসাব র ক 
 মাবা: নং-০১৭১২১৭৪৪৪৩ 
 (পাবনা ও নােটার জলা) 
৩।  জনাব মাহা দ বা ল িময়া 
 উ মান সহকারী 
 মাবা: নং- ০১৭১৭৫৩৬৮৭২ 
 (ব ড়া ও চ পাইনবাবগ  জলা) 
৪।  জনাব মা: মহসীন আলী 
 অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক 
 মাবা: নং-০১৭১৮২৮০৯১৫ 
 (নওগ  ও জয় রহাট জলা) 
 ই- মইল-ddrajsh@gmail.com 

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

০৬ 

ধান িশ ক এবং 
কমচারীেদর GPF 
থেক ড়া  উে ালন 
সং া  আেবদন 

িন ি । 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

১.িনধািরত ফরেম আেবদনপ  
২. িহসাব র ণ অিফস ক ক দ  ল 
অথির প   
৩. িপআরএল ম রীর আেদশ, ইত ািদ। 
 

িবিভ  ওেয়বসাইট/ 
ইউইও অিফস/ 

িডিপইও অিফস/ 
িপ আই 

েযাজ  নেহ ঐ 
িবভাগীয় উপপিরচালক 

টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 
ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

০৭ 

একই িবভােগর িভতর 
ধান িশ ক/ 

কমচারীেদর বদলী 
এবং সহকারী 

িশ কেদর আ : জলা 
বদিলর আেবদন 

িন ি  

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

১. িশ ক বদিলর সংেশািধত িনেদিশকায় 
উি িখত েয়াজনীয় কাগজপ সহ আেবদনপ   
২. িনয় ণকারী কমকতার ফরওয়ািডং, ইত ািদ। 

িবিভ  ওেয়বসাইট/ 
ইউইও অিফস/ 

িডিপইও অিফস/ 
িপ আই 

েযাজ  নেহ ঐ 
িবভাগীয় উপপিরচালক 

টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 
ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

০৮ 

ইংেরিজ ও বাংলা 
মা েমর িক ার 
গােটন িব ালেয়র 

াথিমক অ মিত 
দান 

30 (ি শ) 
কাযিদবেস

র মে  

িম সং া  কাগজপ সহ নীিতমালায় বিণত 
ফরমস হ রণ ও া র কের িবভাগীয় 
উপপিরচালেকর কাযালেয় জমা িদেত হেব। 

িবিভ  ওেয়ব 
সাইট/ উপেজলা 
িশ া অিফস/ 
জলা াথিমক 
িশ া অিফস 

সরকাির, 
িবধায় কান প 
অেথর েয়াজন 

হয়না। 

ঐ 
িবভাগীয় উপপিরচালক 

টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 
ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 



/অ া  

০৯ 
৯ম -৬  ড 

কমকতােদর GPF 
থেক ড়া  উে ালন। 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

িনয় ণকারী কমকতা/ যথাযথ ক পে  মা েম 
আেবদনপ , ল একাউ  ি প, ইত ািদসহ াি  
সােপে  াথিমক িশ া অিধদ ের অ ায়ণ করা 
হেব। 

িবিভ  ওেয়বসাইট/ 
ইউইও অিফস/ 

িডিপইও অিফস/ 
িপ আই 

েযাজ  নেহ 

১।  জনাব মা: জ ল ইসলাম 
 িহসাব র ক 
 মাবা: নং-০১৭১২১৭৪৪৪৩ 
 ই- মইল-ddrajsh@gmail.com 
 

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

১০ 

সহকারী িশ ক ও 
কমচারীেদর িবিভ  

কার , বিহ: 
বাংলােদশ  ম র 

ও িবেদশ মন 
সং া  আেবদন 

িন ি সহ ( নিমি ক 
 িতত) 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

১. আেবদনপ  
২. / মেনর ত  িববরণী  
৩. র িহসাব িববরণী (বাংলােদশ ফরম-৪০) 
৪.  কালীন অিফেসর কােজ িব  হেব না মেম 
িনয় ণকারী কমকতার ত য়ন 
৫. িচিকৎসার জ  হেল িসিভল সাজন ক ক 

া গত সনদ 
৬. পাসেপােটর ফেটাকিপ ( েযাজ  ে  ), 
ইত ািদ। 

িবিভ  ওেয়বসাইট/ 
ইউইও অিফস/ 

িডিপইও অিফস/ 
িপ আই 

েযাজ  নেহ 

১।  মাঃ আিমর হামজা,  কি উটার অপােরটর 
 মাবাইল নং- ০১৭১০৭২৬১৩২ 

(রাজশাহী, িসরাজগ জ, পাবনা ও নােটার 
জলা) 

২।  জনাব মাহা দ বা ল িময়া, উ মান সহকারী 
 মাবা: নং- ০১৭১৭৫৩৬৮৭২ 
 (ব ড়া ও চ পাইনবাবগ  জলা) 
৩।  জনাব মা: মহসীন আলী 
 অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক 
 মাবা: নং-০১৭১৮২৮০৯১৫ 
 (নওগ  ও জয় রহাট জলা) 
 ই- মইল-ddrajsh@gmail.com 

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

১১ 

কমকতা ও ধান 
িশ কেদর িবিভ  
কার  ( নিমি ক 

 িতত) 
 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

১. আেবদনপ  
২. / মেনর ত  িববরণী  
৩. র িহসাব িববরণী (বাংলােদশ ফরম-৪০) 
৪.  কালীন অিফেসর কােজ িব  হেব না মেম 
িনয় ণকারী কমকতার ত য়ন 
৫. িচিকৎসার জ  হেল িসিভল সাজন ক ক 

া গত সনদ  
৬. পাসেপােটর ফেটাকিপ ( েযাজ  ে  ) ইত ািদ 
উি িখত কাগজপ ািদ াি  সােপে  াথিমক িশ া 
অিধদ ের অ ায়ণ করা হেব ( েযাজ  ে )। 

িবিভ  ওেয়বসাইট/ 
ইউইও অিফস/ 

িডিপইও অিফস/ 
িপ আই 

েযাজ  নেহ 

১।  মাঃ আিমর হামজা,  কি উটার অপােরটর 
 মাবাইল নং- ০১৭১০৭২৬১৩২ 
(রাজশাহী, িসরাজগ , পাবনা ও নােটার জলা) 

২।  জনাব মাহা দ বা ল িময়া, উ মান সহকারী 
 মাবা: নং- ০১৭১৭৫৩৬৮৭২ 
 (ব ড়া ও চ পাইনবাবগ  জলা) 
৩।  জনাব মা: মহসীন আলী 
 অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক 
 মাবা: নং-০১৭১৮২৮০৯১৫ 
 (নওগ  ও জয় রহাট জলা) 
 ই- মইল-ddrajsh@gmail.com 

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

১২ 
িবভাগীয় মামলা  

সং া  
০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

যথাযথ ক পে র মা েম মামলা সং া  
কাগজপ ািদ াি  সােপে  

- েযাজ  নয় 

১।  মাঃ আিমর হামজা,  কি উটার অপােরটর 
 মাবাইল নং- ০১৭১০৭২৬১৩২ 

(রাজশাহী, িসরাজগ ) 
২।  জনাব মাহা দ বা ল িময়া, উ মান সহকারী 
 মাবা: নং- ০১৭১৭৫৩৬৮৭২ 
(ব ড়া, চ পাইনবাবগ , নওগা ও জয় রহাট জলা) 
৩।  জনাব মা: জ ল ইসলাম 
 িহসাব র ক 
 মাবা: নং-০১৭১২১৭৪৪৪৩ 
 (পাবনা ও নােটার জলা) 
 ই- মইল-ddrajsh@gmail.com 

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

১৩ 
কমকতা (১০তম ড) 
ও ধান িশ কেদর 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

১। আেবদনপ  
২। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। NOC ফরম রণ 

িবিভ  ওেয়বসাইট/ 
ইউইও অিফস/ 

িডিপইও অিফস/ 
েযাজ  নেহ 

১।  মাঃ আিমর হামজা 
 কি উটার অপােরটর 

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 



পাসেপাট করেণর 
(NOC) অ মিতদান 

৪। ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব, ইত ািদ 
 

িপ আই  মাবাইল নং- ০১৭১০৭২৬১৩২ 
 ই- মইল-ddrajsh@gmail.com 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

১৪ 

িনজ দ রসহ অধী  
কমকতা/কমচারীেদর 

বািষক গাপনীয় 
অ েবদন/ িতেবদন 

(ACR) রণ ও িলখন 

৩১ শ মাচ 
এর মে  

 

১। ৩১ জা য়িরর মে  অ েবদনাধীন 
কমকতা/কমচারী িনধািরত ফরেম এিসআর দািখল 
করেবন। 
২। অ েবদনকারী কমকতা িত া েরর জ  
২৮ ফ য়ািরর মে  এিসআর দািখল করেবন।  
 

িবিভ  ওেয়বসাইট/ 
ইউইও অিফস/ 

িডিপইও অিফস/ 
িপ আই 

েযাজ  নেহ 

১।  জনাব মাঃ আ  হােসন 
 েনা াফার 
 মাবা: নং- ০১৭১২১১৪০৭১ 
 ই- মইল-ddrajsh@gmail.com 

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

১৫ ত  দান/সরবরাহ 

আেবদন/ 
দরখা  

করার পর 
স ব হেল 
তাৎ িণক; 

না হেল 
সে া  ৫ 

কায িদবেসর  

ত  দান কারী কমকতা বরাবের ণনাম, 
কানাসহ  কারণ উে খ কের িলিখত 

আেবদন। 
--- 

তে র পিরমান 
অিধক হেল 
িড /ডাক/ 

ছাপােনা বা ি  
বা কাগেজর জ  
সরকার ক ক 
িনধািরত হাের 
অথ জমা িদেত 

হেব। 

১।  জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম 
 িশ া অিফসার 
 মাবা: নং-০১৭১১-২৪১২২২ 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 
 

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 
 

১৬ 

৯ম বা ত  
কমকতােদর ভিব ৎ 
তহিবল হেত উে ালন 

( ড়া  পিরেশাধ 
তীত) 

০৫ 
(প চ)কায 

িদবস 

১. িহসাব র ণ অিফস ক ক দ  ল GPF 
Account slip 
২. িনধািরত ফরেম আেবদন করেবন। 
৩. ৫২ বছেরর উে  হেল/অেফরৎ যা  অি ম 
উে ালেনর ে  এসএসিস‘র সনদ, ইত ািদ।  

িবিভ  ওেয়বসাইট/ 
ইউইও অিফস/ 

িডিপইও অিফস/ 
িপ আই 

েযাজ  নয় 

১।  জনাব মা: জ ল ইসলাম 
 িহসাব র ক 
 মাবা: নং-০১৭১২১৭৪৪৪৩ 
 ই- মইল-ddrajsh@gmail.com 
 

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

১৭ 

ধান িশ কেদর 
টাইম ল ম র 

(০৯/০৩/২০১৪ থেক 
১৪/১২/২০১৫ পয ) 

িবভাগীয় 
কিম র 

িস াে র পর 
িন ি  ৭ 
(সাত) কায 

িদবস  

১. আেবদনপ  
২. িবগত ৩ বছেরর ACR 

৩. ল চা রী বিহ, ইত ািদ 
 

িবিভ  ওেয়বসাইট/ 
ইউইও অিফস/ 

িডিপইও অিফস/ 
িপ আই 

েযাজ  নয় 

১।  জনাব মা: জ ল ইসলাম 
 িহসাব র ক 
 মাবা: নং-০১৭১২১৭৪৪৪৩ 
 ই- মইল-ddrajsh@gmail.com 
 

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

১৮ 
১০ম বা ত  েডর 
কমকতােদর বদলীর 

আেবদন অ ায়ন 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

েয়াজনীয় কাগজপ সহ আেবদন 

িবিভ  ওেয়বসাইট/ 
ইউইও অিফস/ 

িডিপইও অিফস/ 
িপ আই 

েযাজ  নয় 

১।  জনাব মাঃ আ  হােসন 
 েনা াফার 
 মাবা: নং- ০১৭১২১১৪০৭১ 
 ই- মইল-ddrajsh@gmail.com 

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

১৯ াথিমক িশ া পদক 
িনধািরত 

সময় 
যথাযথ ক পে র মা েম মেনানীত কাগজপ  

অ ায়ণ 
সংি  অিফস েযাজ  নয় 

১।  জনাব মা: জ ল ইসলাম 
 িহসাব র ক 
 মাবা: নং-০১৭১২১৭৪৪৪৩ 
 ই- মইল-ddrajsh@gmail.com 

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

২০ 
কমকতা/কমচারীেদর 

অিভেযাগ নিথ 
০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

েয়াজনীয় কাগজপ সহ আেবদন ---- েযাজ  নয় 

১।  জনাব মাঃ আ  হােসন 
 েনা াফার 
 মাবা: নং- ০১৭১২১১৪০৭১ 
 ই- মইল-ddrajsh@gmail.com 

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

২১ ইেনােভশন আইিডয়া চলমান িনধািরত ফরেম আেবদন াি  সােপে  
াথিমক িশ া 
অিধদ েরর 

েযাজ  নয় 
১।  মাঃ সাই ল ইসলাম 
 িশ া অিফসার  

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 



ওেয়বসাইটwww
.dpe. 

gov.bd 

 মাবা: নং-০১৭১১২৪১২২২ ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

২২ 
সকল কার জরীপ 

সং া  

িনধািরত 
সমেয়র 
মে  

জরীপ ফরম 

াথিমক িশ া 
অিধদ েরর 

ওেয়বসাইটwww
.dpe. 

gov.bd 

েযাজ  নয় 

১।  জনাব মা: মহসীন আলী 
 অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক 
 মাবা: নং-০১৭১৮২৮০৯১৫ 
 ই- মইল-ddrajsh@gmail.com 
 

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

২৩ 
াথিমক ও ইবেতদায়ী 

সমাপনী পরী া 
িনধািরত 

সময় 
িনধািরত ছক রণ বক েয়াজনীয় ত  

াথিমক িশ া অিধদ ের রণ 

াথিমক িশ া 
অিধদ েরর 
ওেয়বসাইট 

www.dpe. 
gov.bd. 

েযাজ  নয় 

১।  জনাব মা: মহসীন আলী 
 অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক 
 মাবা: নং-০১৭১৮২৮০৯১৫ 
 ই- মইল-ddrajsh@gmail.com 
 

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

২৪ 
িশ কেদর ত  

অনলাইেন এি করণ 
িনধািরত 
সমেয় 

িনধািরত ছক 

াথিমক িশ া 
অিধদ েরর 
ওেয়বসাইট 

www.dpe.g
ov.bd 

েযাজ  নয় 

১।  মাঃ আিমর হামজা 
 কি উটার অপােরটর 
 মাবাইল নং- ০১৭১০৭২৬১৩২ 
 ই- মইল-ddrajsh@gmail.com 

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

২৫ 
Mid Day 

Meal বা বায়ন 
চলমান িনধািরত ছক 

াথিমক িশ া 
অিধদ েরর 
ওেয়বসাইট 

www.dpe.g
ov.bd 

েযাজ  নয় 

১।  জনাব মা: মহসীন আলী 
 অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক 
 মাবা: নং-০১৭১৮২৮০৯১৫ 
 ই- মইল-ddrajsh@gmail.com 
 

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

২৬ 
ওেয়ব সাইেট 
িচ প /ত  
আপেলাড 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

জারী ত িচ প  ও ত  - েযাজ  নয় 

১।  মাঃ আিমর হামজা 
 কি উটার অপােরটর 
 মাবাইল নং- ০১৭১০৭২৬১৩২ 
 ই- মইল-ddrajsh@gmail.com 

িবভাগীয় উপপিরচালক 
টিলেফান: ০৭২১-৭৭৫৫৮৭ 

ই- মইল: ddrajsh@gmail.com 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                   া িরত/- 
(আ ল কালাম আজাদ) 

িবভাগীয় উপপিরচালেকর কাযালয় 
াথিমক িশ া 

রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী। 


