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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর 

সরকাশর মাধ্যশমক শাখা 

www.dshe.gov.bd 
ঢাকা 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৪.২০.৫৯৮ তাশরখ: 
১১ জ্জৈষ্ঠ ১৪২৯ 

২৫ মে ২০২২ 

অফিস আদেশ 

 

মাধ্যফমক ও উচ্চ ফশক্ষা অফিেপ্তরািীন সরকাফর মাধ্যফমক ফিদ্যালদে কম মরত ফনম্নিফণ মত কম মকতমাগণ নাদমর পাদবম উফিফিত 

উদেদে িফণ মত শতমসাদপদক্ষ ফিফকৎসা ছুটি মঞ্জুরসহ ফিদেশ ভ্রমদণর অনুমফত প্রোন করা হদলা। 

 

ক্রে নাে, পদবি ও ির্তোন কে তস্থল 
মদশের নাে ও ভ্রেশনর 

উশেশ্য 
ভ্রেশনর সেয়কাল 

০১ জনাি োরুফা খাতুন  

বসবনয়র বেক্ষক  

গিন তশেন্ট সাশয়ন্স হাই স্কুল, ঢাকা।  

মসৌবদ আরি 

পবিত্র হজ্জ্বব্রর্ পালশনর 

জন্য  

০১.০৬.২০২২ হশর্ ১৫.০৭.২০২২ র্াবরখ 

পর্ তন্ত ৪৫ (পঁয়র্াবিে) বদন অথিা র্াত্রার র্াবরখ হশর্ 

৪৫ (পঁয়র্াবিে) বদন অর্ তগড় মির্শন অবজতর্ ছুটি। 

০২ জনাি মোোঃ েবনর মহাশসন মোিা  

বসবনয়র বেক্ষক  

নারায়ণগঞ্জ সরকাবর িাবলকা উচ্চ 

বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ।  

মসৌবদ আরি 

পবিত্র হজ্জ্বব্রর্ পালশনর 

জন্য  

০১.০৬.২০২২ হশর্ ১৫.০৭.২০২২ র্াবরখ 

পর্ তন্ত ৪৫ (পঁয়র্াবিে) বদন অথিা র্াত্রার র্াবরখ হশর্ 

৪৫ (পঁয়র্াবিে) বদন অর্ তগড় মির্শন অবজতর্ ছুটি। 

০৩ জনাি সসয়দা আবর্য়া সুলর্ানা 

বসবনয়র বেক্ষক  

বিন্দুিাবসনী সরকাবর িালক উচ্চ 

বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।  

মসৌবদ আরি 

পবিত্র ওেরা হজ্জ্ব 

পালশনর জন্য  

২৪.০৭.২০২২ হশর্ ১২.০৮.২০২২ র্াবরখ পর্ তন্ত ২০ (বিে) 

বদন অথিা র্াত্রার র্াবরখ হশর্ ২০ (বিে) বদন অর্ তগড় 

মির্শন অবজতর্ ছুটি। 

০৪ জনাি সৈর্ী েিনে  

প্রভাষক (িাাংলা)  

লালিাগ সরকাবর েশেল স্কুল এন্ড 

কশলজ, ঢাকা।  

মসৌবদ আরি 

পবিত্র হজ্জ্বব্রর্ পালশনর 

জন্য  

১৬.০৬.২০২২ হশর্ ৩০.০৭.২০২২ র্াবরখ পর্ তন্ত ৪৫ 

(পঁয়র্াবিে) বদন অথিা র্াত্রার র্াবরখ হশর্ ৪৫ 

(পঁয়র্াবিে) বদন অর্ তগড় মির্শন অবজতর্ ছুটি। 

 

শতমািলী : 

(ক)       অনুদমাফেত সমদের অফিক সমে ফিদেশ অিস্থান করদত পারদিন না;  

(ি)        ফিদেশ ভ্রমদণ িাাংলাদেশ সরকাদরর উপর ককান আফথ মক োে-োফেত্ব িতমাদি না; 

(গ)        কেদশ ফিদর যথাযথ কর্তমপদক্ষর মাধ্যদম এ অফিেপ্তরদক অিফহত করদত হদি;  

(ঘ)        যথাসমদে কেদশ প্রতযািতমদন ব্যথ ম হদল প্রফতষ্ঠান প্রিান ফতন কম মফেিদসর মদধ্য ফিষেটি অফিেপ্তরদক অিফহত করদিন; 

(ঙ)        ফিদেশ ভ্রমদণর ব্যেভার আেকর ফিিরণীদত প্রেশ মন করদত হদি।  

 

 
 

 

২৫-৫-২০২2 

অধ্যাপক নেহাল আহমেদ 

েহাপরিচালক 

স্মারক নম্বর:  ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৪.২০.৫৯৮/১(১৩) তাশরখ: 
 ১১ জ্জৈষ্ঠ ১৪২৯ 

২৫ কম ২০২২ 

অিগফত ও প্রদয়াজনীয় (প্রদযাজয কক্ষদে) ব্যিস্থা গ্রহদণর জন্য অনুফলফপ কপ্ররণ করা হইল: 

১) ফসফনের সফিি, মাধ্যফমক ও উচ্চ ফশক্ষা ফিভাগ, ফশক্ষা মন্ত্রণালে, িাাংলাদেশ সফিিালে, ঢাকা। দৃফি আকষ মণ: 

অফতফরক্ত সফিি (মাধ্যফমক-১)। 

http://www.dshe.gov.bd/
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১ 

২) সফিি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালে, কসগুন িাফগিা, ঢাকা। 

৩) মহাপফরিালক,পাসদপার্ ম ও িফহ:গমন অফিেপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

৪) প্রিান ফহসািরক্ষণ অফিসার, ফশক্ষা মন্ত্রণালে, ৪৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা। 

৫) ফিভাগীে ফহসাি ফনেন্ত্রক, ...................................................। 

৬) বিদেফশক মুদ্রা ফনেন্ত্রক, িাাংলাদেশ ব্যাাংক, ঢাকা। 

৭) উপপফরিালক, মাধ্যফমক ও উচ্চ ফশক্ষা,--------------------- অঞ্চল,----------------------। 

৮) ফসদেম এনাফলে, ইএমআইএস কসল, মাধ্যফমক ও উচ্চ ফশক্ষা অফিেপ্তর, ঢাকা। (ওদেিসাইদর্ প্রকাদশর অনুদরাি 

করা হদলা) 

৯) ইফমদগ্রশন অফিসার, হযরত শাহজালাল আর্ন্মজাফতক ফিমান িন্দর, ঢাকা/হেরত শাহ আমানত আর্ন্মজাফতক ফিমান 

িন্দর, িট্টগ্রাম/ওসমানী আর্ন্মজাফতক ফিমান িন্দর, ফসদলর্। 

১০) কিনাদপাল স্থল িন্দর, শাশ মা, যদশার/দভামরা স্থল িন্দর, সাতক্ষীরা/বুফিমারী স্থল িন্দর, লালমফনরহার্/ফহফল স্থল 

িন্দর, হাফকমপুর, ফেনাজপুর/েশ মনা স্থল িন্দর, চুোডাঙ্গা/দসানা মসফজে স্থল িন্দর, িাঁপাইনিািগঞ্জ/আিাউিা স্থল 

িন্দর, ব্রাহ্মণিািীো/তামাফিল স্থল িন্দর, ফসদলর্/ফিদলাফনো স্থল িন্দর, কিনী/িাাংলািান্ধা স্থল িন্দর, কততুফলো, 

পঞ্চগি। 

১১) প্রিান ফশক্ষক/প্রিান ফশফক্ষকা, -----------------------------------------------------------। 

১২) কজলা ফশক্ষা অফিসার, .....................................। 

১৩) কজলা/উপদজলা ফহসািরক্ষণ কম মকতমা,----------------------------। 

১৪) জনাি ------------------------------------------------------------------------------- 

১৫) সাংরক্ষণ নফথ। 

 

 

 

২৫-৫-২০২2 

মমাোঃ আশমনুল ইসলাম টুকু 

সহকারী পশরচালক-১ 
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