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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর 

সরকাশর মাধ্যশমক শাখা 

www.dshe.gov.bd 

ঢাকা 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৪.২০.১১৮৫ তাশরখ: 
২৪ কাশতিক ১৪২৮ 

০৯ নদেম্বর ২০২১ 

অশিস আদেশ 

 

 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তরািীন সরকাশর মাধ্যশমক শবদ্যালদয় শনম্নবশণ িত শসশনয়র শশক্ষক/শশশক্ষকার নাদমর পাদবি উশিশখত 

উদেদে বশণ িত শতিসাদপদক্ষ ছুটি মঞ্জুরসহ শবদেশ ভ্রমদণর অনুমশত প্রোন করা হদলা। 

 

ক্রম নাম, পেশব ও বতিমান কম িস্থল 
দেদশর নাম ও ভ্রমদনর 

উদেে 
ভ্রমদনর সময়কাল 

০১  এ. দক. এম আবু সাঈে আনাম  

শসশনয়র শশক্ষক  

গবন িদমন্ট সাদয়ন্স হাই স্কুল, ঢাকা।  

োরত 

শিশকৎসার জন্য  

১৫.১২.২০২১ হদত ২৯.১২.২০২১ তাশরখ পর্ িন্ত ১৫ 

(পদনদরা) শেন অবকাশকালীন সমদয় ছুটির অনুমশত 

০২ দখাদেজা দবগম  

শসশনয়র শশক্ষক  

দশদরবাাংলা নগর সরকাশর বালক উচ্চ 

শবদ্যালয়, ঢাকা।  

সাংযুক্ত আরব আশমরাত 

দবাদনর সাদে সাক্ষাত  

১৫.১২.২০২১ হদত ২৯.১২.২০২১ তাশরখ পর্ িন্ত ১৫ 

(পদনদরা) শেন অবকাশকালীন সমদয় ছুটির অনুমশত 

০৩ দজাহরা আকতার  

শসশনয়র শশক্ষক (শপআরএল দোগরত)  

দনায়াখালী সরকাশর বাশলকা উচ্চ 

শবদ্যালয়, দনায়াখালী।  

আদমশরকা যুক্তরাষ্ট্র  

স্বামীর সাদে সাক্ষাদতর 

জন্য  

১৬.১১.২০২১ হদত ১৬.০৬.২০২২ তাশরখ পর্ িন্ত ২১৩ 

(দুই শত দতদরা) শেন  ছুটির অনুমশত 

 

শতিাবলী: 

 (ক) অনুদমাশেত সমদয়র অশিক সময় শবদেশ অবস্থান করদত পারদবন না; 

(খ) শবদেশ ভ্রমদণ বাাংলাদেশ সরকাদরর উপর দকান আশে িক োয়-োশয়ত্ব বতিাদব না; 

(গ) দেদশ শিদর র্োর্ে কর্তিপদক্ষর মাধ্যদম এ অশিেপ্তরদক অবশহত করদত হদব;  

(ঘ) র্োসমদয় দেদশ প্রতযাবতিদন ব্যে ি হদল প্রশতষ্ঠান প্রিান শতন কম িশেবদসর মদধ্য শবষয়টি অশিেপ্তরদক অবশহত করদবন; 

(ঙ) শবদেশ ভ্রমদণর ব্যয়োর আয়কর শববরণীদত প্রেশ িন করদত হদব। 

 

 

 

 

 

 

৯-১১-২০২১ 

প্রদিসর ড. সসয়ে দমা. দগালাম িারুক 

মহাপশরিালক 

 

 

 

১ 
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স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৪.২০.১১৮৫ /১(১৩) তাশরখ: 
 ২৪  কাশতিক ১৪২৮ 

০৯ নদেম্বর ২০২১ 

অবগশত ও প্রদর্া়জনীর্ ়(প্রদর্াজয দক্ষদে) ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুশলশপ দপ্ররণ করা হইল: 

 

১) সশিব, মািশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবোগ, শশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সশিবালয়, ঢাকা। দৃশি আকষ িণ: অশতশরক্ত সশিব 

(মাধ্যশমক-১) 

২) সশিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দসগুন বাশগিা, ঢাকা। 

৩) মহাপশরিালক, পাসদপার্ ি ও বশহ:গমন অশিেপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

৪) প্রিান শহসাবরক্ষণ অশিসার, শশক্ষা মন্ত্রণালয় ৮, ৪৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা। 

৫) শবোগীয় শহসাব শনয়ন্ত্রক, ...............................................। 

৬) সবদেশশক মুদ্রা শনয়ন্ত্রক, বাাংলাদেশ ব্যাাংক, ঢাকা। 

৭) উপপশরিালক, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা,--------------------- অঞ্চল,----------------------। 

৮) ইশমদগ্রশন অশিসার, হর্রত শাহ জালাল আন্তিজাশতক শবমান বন্দর, ঢাকা/ ইশমদগ্রশন অশিসার, হর্রত শাহ আমানত 

আন্তিজাশতক শবমান বন্দর, িট্টগ্রাম/ওসমানী আন্তিজাশতক শবমান বন্দর, শসদলর্। 

৯) ইশমদগ্রশন অশিসার, দবনাদপাল স্থল বন্দর, শাশ িা, র্দশার/দোমরা স্থল বন্দর, সাতক্ষীরা/বুশিমারী স্থল বন্দর, 

লালমশনরহার্/শহশল স্থল বন্দর, হাশকমপুর, শেনাজপুর/েশ িনা স্থল বন্দর, চুয়াডাঙ্গা/দসানা মসশজে স্থল বন্দর, 

িাঁপাইনবাবগঞ্জ/আখাউিা স্থল বন্দর, ব্রাহ্মণবািীয়া/শবদলাশনয়া স্থল বন্দর, দিনী/ তামাশবল স্থল বন্দর, শসদলর্/বাাংলাবান্ধা স্থল 

বন্দর, দততুশলয়া, পঞ্চগি। 

১০) প্রিান শশক্ষক/প্রিান শশশক্ষকা, -------------------------------------------------------। 

১১) দজলা/উপদজলা শহসাবরক্ষণ কম িকতিা,------------------------------------------------। 

১২) জনাব -------------------------------------------------------------------------------। 

১৩) সাংরক্ষণ নশে।  

 

 

 

 

৯-১১-২০২১ 

দমাোঃ আশমনুল ইসলাম টুকু 

সহকারী পশরিালক-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ 


