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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর 

সরকাশর মাধ্যশমক শাখা 

www.dshe.gov.bd 
ঢাকা 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৪.২০.৪৪১ তাশরখ: 
৩০ চৈত্র ১৪২৮ 

১৩ এপ্রিল ২০২২ 

অপ্রিস আদেশ 

 

মাধ্যপ্রমক ও উচ্চ প্রশক্ষা অপ্রিেপ্তরািীন সরকাপ্রর মাধ্যপ্রমক প্রিদ্যালদে প্রনম্নিপ্রণ িত প্রসপ্রনের প্রশক্ষক, সহকারী প্রশক্ষক/প্রশপ্রক্ষকার 

নাদমর পাদবি উপ্রিপ্রিত উদেদে িপ্রণ িত শতিসাদপদক্ষ ছুটি মঞ্জুরসহ প্রিদেশ ভ্রমদণর অনুমপ্রত িোন করা হদলা। 

 

ক্রম নাম, পেপ্রি ও িতিমান কম িস্থল দেদশর নাম ও ভ্রমদনর উদেে ভ্রমদনর সমেকাল 

০১. 

জনাি উত্তম কুমার োশ  

প্রসপ্রনের প্রশক্ষক  

িাগড়াছপ্রড় সরকাপ্রর উচ্চ প্রিদ্যালে 

িাগড়াছপ্রড়  

ভারত 

তীর্ ি ও েশ িনীে স্থান 

২১.০৪.২০২২ হদত ০৮.০৫.২০২২ তাপ্ররি 

পর্ িন্ত ১৮ (আঠাদরা) প্রেন পপ্রিত্র রমজাদনর 

অিকাদশ ছুটি।  

০২. 

জনাি দহাদসন আহম্মে 

প্রসপ্রনের প্রশক্ষক  

নাপ্রসরািাে সরকাপ্রর উচ্চ প্রিদ্যালে 

চট্টগ্রাম  

কানাডা ও মাপ্রকিন যুক্তরাষ্ট্র  

সন্তাদনর সাদর্ সাক্ষাৎ করার 

জন্য  

০৩.০৭.২০২২ হদত ১৯.০৭.২০২২ তাপ্ররি 

পর্ িন্ত ১৭ (সদতদরা) প্রেন অর্িা র্াত্রার তাপ্ররি 

হদত ১৭ (সদতদরা) প্রেন অি িগড় দিতদন অপ্রজিত 

ছুটির অনুমপ্রত। 

০৩. 

জনাি চন্দ্রা রাে  

প্রসপ্রনের প্রশক্ষক  

দিনী সরকাপ্রর িাপ্রলকা উচ্চ প্রিদ্যালে 

দিনী 

ভারত 

তীর্ ি ও েশ িনীে স্থান 

২১.০৪.২০২২ হদত ০৮.০৫.২০২২ তাপ্ররি 

পর্ িন্ত ১৮ (আঠাদরা) প্রেন পপ্রিত্র রমজাদনর 

অিকাদশ ছুটি।  

০৪. 

জনাি শাপ্রহনা আিতার  

প্রসপ্রনের প্রশক্ষক  

চট্টগ্রাম সরকাপ্রর িাপ্রলকা উচ্চ প্রিদ্যালে 

চট্টগ্রাম  

প্রসঙ্গাপুর 

েশ িনীে স্থান 
 

২৪.০৪.২০২২ হদত ০৮.০৫.২০২২ তাপ্ররি 

পর্ িন্ত ১৫ (পদনদরা) প্রেন পপ্রিত্র রমজাদনর 

অিকাদশ ছুটি।  

০৫. 

জনাি নাপ্রহো আক্তার  

প্রসপ্রনের প্রশক্ষক  

িাকপ্রলো সরকাপ্রর উচ্চ প্রিদ্যালে  

চট্টগ্রাম 

ভারত 

েশ িনীে স্থান 

২৫.০৪.২০২২ হদত ০৮.০৫.২০২২ তাপ্ররি 

পর্ িন্ত ১৪ (দচৌে) প্রেন পপ্রিত্র রমজাদনর অিকাদশ 

ছুটি।  

০৬. 

জনাি নাজমুন নীগার িান  

প্রসপ্রনের প্রশক্ষক  

দশদরিাাংলা নগর সরকাপ্রর িাপ্রলকা উচ্চ 

প্রিদ্যালে, ঢাকা  

ভারত 

স্বামীর প্রচপ্রকৎসার জন্য 

সিরসঙ্গী প্রহদসদি 

২৭.০৪.২০২২ হদত ০৮.০৫.২০২২ তাপ্ররি 

পর্ িন্ত ১২ (িাদরা) প্রেন পপ্রিত্র রমজাদনর অিকাদশ 

ছুটি।  

০৭. 

জনাি দমাহাম্মে ইকিাল আজম দচৌধুরী  

প্রসপ্রনের প্রশক্ষক  

নাপ্রসরািাে সরকাপ্রর উচ্চ প্রিদ্যালে 

চট্টগ্রাম 

ভারত 

েশ িনীে স্থান 

২১.০৪.২০২২ হদত ০৮.০৫.২০২২ তাপ্ররি 

পর্ িন্ত ১৮ (আঠাদরা) প্রেন পপ্রিত্র রমজাদনর 

অিকাদশ ছুটি।  
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০৮. 

জনাি প্রিপ্লি কুমার োশ  

সহকারী প্রশক্ষক  

চট্টগ্রাম সরকাপ্রর উচ্চ প্রিদ্যালে 

চট্টগ্রাম 

ভারত 

তীর্ ি ও েশ িনীে স্থান 

২১.০৪.২০২২ হদত ০৮.০৫.২০২২ তাপ্ররি 

পর্ িন্ত ১৮ (আঠাদরা) প্রেন পপ্রিত্র রমজাদনর 

অিকাদশ ছুটি।  

০৯. 

জনাি দমাহাম্মে আশরাফুল আলম  

সহকারী প্রশক্ষক  

চট্টগ্রাম সরকাপ্রর উচ্চ প্রিদ্যালে 

চট্টগ্রাম 

ভারত 

েশ িনীে স্থান 

২১.০৪.২০২২ হদত ০৮.০৫.২০২২ তাপ্ররি 

পর্ িন্ত ১৮ (আঠাদরা) প্রেন পপ্রিত্র রমজাদনর 

অিকাদশ ছুটি।  

১০. 

জনাি আদেশা প্রছপ্রেকা  

প্রসপ্রনের প্রশক্ষক  

রাঙ্গামাটি সরকাপ্রর িাপ্রলকা উচ্চ প্রিদ্যালে 

রাঙ্গামাটি 

দসৌপ্রে আরি  

পপ্রিত্র ওমরা হজ্জ্ব পালন  

২০.০৪.২০২২ হদত ১১.০৫.২০২২ তাপ্ররি 

পর্ িন্ত ২২ (িাইশ) প্রেন অর্িা র্াত্রার তাপ্ররি 

হদত ২২ (িাইশ) প্রেন অি িগড় দিতদন অপ্রজিত 

ছুটির অনুমপ্রত। 

১১. 

জনাি মারুিা িাতুন  

প্রসপ্রনের প্রশক্ষক  

গিন িদমন্ট সাদেন্স হাই স্কুল 

ঢাকা 

র্াইল্যান্ড ও মালদেপ্রশো  

েশ িনীে স্থানসমূহ েশ িন  

২২.০৪.২০২২ হদত ০৭.০৫.২০২২ তাপ্ররি 

পর্ িন্ত ০৯ (নে) প্রেন পপ্রিত্র রমজাদনর অিকাদশ 

ছুটি।  

১২. 

জনাি দিরদেৌস জাহান  

প্রসপ্রনের প্রশক্ষক  

গিন িদমন্ট সাদেন্স হাই স্কুল 

ঢাকা। 

ভারত 

স্বামীর প্রচপ্রকৎসার জন্য 

সিরসঙ্গী প্রহদসদি 

২২.০৪.২০২২ হদত ১৫.০৫.২০২২ তাপ্ররি পর্ িন্ত 

২৪ (চপ্রিশ) প্রেন অর্িা র্াত্রার তাপ্ররি হদত ২৪ 

(চপ্রিশ) প্রেন অি িগড় দিতদন অপ্রজিত ছুটির 

অনুমপ্রত। 

 

 

শতিািলী: 

 (ক) অনুদমাপ্রেত সমদের অপ্রিক সমে প্রিদেশ অিস্থান করদত পারদিন না; 

(ি) প্রিদেশ ভ্রমদণ িাাংলাদেশ সরকাদরর উপর দকান আপ্রর্ িক োে-োপ্রেত্ব িতিাদি না; 

(গ) দেদশ প্রিদর র্র্ার্র্ কর্তিপদক্ষর মাধ্যদম এ অপ্রিেপ্তরদক অিপ্রহত করদত হদি;  

(ঘ) র্র্াসমদে দেদশ িতযািতিদন ব্যর্ ি হদল িপ্রতষ্ঠান িিান প্রতন কম িপ্রেিদসর মদধ্য প্রিষেটি অপ্রিেপ্তরদক অিপ্রহত করদিন; 

(ঙ) প্রিদেশ ভ্রমদণর ব্যেভার আেকর প্রিিরণীদত িেশ িন করদত হদি। 

 

 

 

 

১৩-৪-২০২২ 

অধ্যাপক ননহাল আহদমে 

মহাপশরৈালক 

 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৪.২০.৪৪১/1(১৩) তাশরখ: 
 ৩০ চৈত্র ১৪২৮ 

১৩ এশপ্রল ২০২২ 

অিগপ্রত ও িদর়্াজনীর়্ (িদর্াজয দক্ষদত্র) ব্যিস্থা গ্রহদণর জন্য অনুপ্রলপ্রপ দিরণ করা হইল: 

১) সপ্রচি, মািপ্রমক ও উচ্চ প্রশক্ষা প্রিভাগ, প্রশক্ষা মন্ত্রণালে, িাাংলাদেশ সপ্রচিালে, ঢাকা। দৃপ্রি আকষ িণ: অপ্রতপ্ররক্ত সপ্রচি 

(মাধ্যপ্রমক-১) 

২) সপ্রচি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালে, দসগুন িাপ্রগচা, ঢাকা। 

৩) মহাপপ্ররচালক, পাসদপার্ ি ও িপ্রহ:গমন অপ্রিেপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

৪) িিান প্রহসািরক্ষণ অপ্রিসার, প্রশক্ষা মন্ত্রণালে ৮, ৪৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা। 

৫) প্রিভাগীে প্রহসাি প্রনেন্ত্রক, ...............................................। 

৬) বিদেপ্রশক মুদ্রা প্রনেন্ত্রক, িাাংলাদেশ ব্যাাংক, ঢাকা। 
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৭) উপপপ্ররচালক, মাধ্যপ্রমক ও উচ্চ প্রশক্ষা,--------------------- অঞ্চল,----------------------। 

৮) ইপ্রমদগ্রশন অপ্রিসার, হর্রত শাহ জালাল আন্তিজাপ্রতক প্রিমান িন্দর, ঢাকা/ ইপ্রমদগ্রশন অপ্রিসার, হর্রত শাহ আমানত 

আন্তিজাপ্রতক প্রিমান িন্দর, চট্টগ্রাম/ওসমানী আন্তিজাপ্রতক প্রিমান িন্দর, প্রসদলর্। 

৯) ইপ্রমদগ্রশন অপ্রিসার, দিনাদপাল স্থল িন্দর, শাশ িা, র্দশার/দভামরা স্থল িন্দর, সাতক্ষীরা/বুপ্রড়মারী স্থল িন্দর, 

লালমপ্রনরহার্/প্রহপ্রল স্থল িন্দর, হাপ্রকমপুর, প্রেনাজপুর/েশ িনা স্থল িন্দর, চুোডাঙ্গা/দসানা মসপ্রজে স্থল িন্দর, 

চাঁপাইনিািগঞ্জ/আিাউড়া স্থল িন্দর, ব্রাহ্মণিাড়ীো/প্রিদলাপ্রনো স্থল িন্দর, দিনী/ তামাপ্রিল স্থল িন্দর, প্রসদলর্/িাাংলািান্ধা স্থল 

িন্দর, দততুপ্রলো, পঞ্চগড়। 

১০) িিান প্রশক্ষক/িিান প্রশপ্রক্ষকা, -------------------------------------------------------। 

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

১২) জনাি -------------------------------------------------------------------------------। 

১৩) সাংরক্ষণ নপ্রর্।  

 

 

 

 

১৩-৪-২০২২ 

নমাোঃ আশমনুল ইসলাম টুকু 

সহকারী পশরৈালক-১ 
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