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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যশমক ও উচ্চশশক্ষা অশিেপ্তর 

সরকাশর মাধ্যশমক শাখা 

www.dshe.gov.bd 

ঢাকা 

নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.৫৫.০০১.২০.৫২৯ তাশরখ: 

      ২৫ ববশাখ ১৪২৮ 

    ০৮ মম ২০২১ 

 

অশিস আদেশ 

 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তরািীন জনাব আবু নূর মমাোঃ আশনসুল ইসলাম ম ৌধুরী, উপপশর ালক (ভারপ্রাপ্ত), মাধ্যশমক 

ও উচ্চ শশক্ষা, ময়মনশসাংহ অঞ্চল, ময়মনশসাংহ এর ভ্রমণসূশ  শনম্নরূদপ অনুদমােন করা হদলা। 

 

ক্রম স্মারক নাং ও তাশরখ ভ্রমদণর তাশরখ ভ্রমদণর 

প্রকৃত শেন 

সাংখ্যা 

০১ মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা, ময়মনশসাংহ অঞ্চল, ময়মনশসাংহ 

এর স্মারক নাং ১০৩(০৭), তাশরখ: ০৩.০২.২০২০শি 

০৩.০২.২০২০, ০৬.০২.২০২০ ও 

০৯.০২.২০২০ 

০৩ শেন 

০২ মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা, ময়মনশসাংহ অঞ্চল, ময়মনশসাংহ 

এর স্মারক নাং ১৩৯(০৬), তাশরখ: ১৩.০২.২০২০শি 

১৩.০২.২০২০ ও ১৬.০২.২০২০ ০২ শেন 

০৩ মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা, ময়মনশসাংহ অঞ্চল, ময়মনশসাংহ 

এর স্মারক নাং ১৪৯(০৫), তাশরখ: ১৮.০২.২০২০শি 

১৮.০২.২০২০  ০১ শেন 

০৪ মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা, ময়মনশসাংহ অঞ্চল, ময়মনশসাংহ 

এর স্মারক নাং ১৫৬(০৬), তাশরখ: ২০.০২.২০২০শি 

২৩.০২.২০২০ ০১ শেন 

০৫ মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা, ময়মনশসাংহ অঞ্চল, ময়মনশসাংহ 

এর স্মারক নাং ১৭৫(০৬), তাশরখ: ২৭.০২.২০২০শি 

০৩.০৩.২০২০, ০৪.০৩.২০২০ ও 

০৮.০৩.২০২০ 

০৩ শেন 

০৬ মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা, ময়মনশসাংহ অঞ্চল, ময়মনশসাংহ 

এর স্মারক নাং ২২৭(০৬), তাশরখ: ২৩.০৩.২০২০শি 

২৩.০৩.২০২০ ও ২৪.০৩.২০২০ ০২ শেন 

০৭ মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা, ময়মনশসাংহ অঞ্চল, ময়মনশসাংহ 

এর স্মারক নাং ৩২৫(০৬), তাশরখ: ১৪.০৭.২০২০শি 

১৬.০৭.২০২০ ০১ শেন 

০৮ মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা, ময়মনশসাংহ অঞ্চল, ময়মনশসাংহ 

এর স্মারক নাং ৩৯১(০৭), তাশরখ: ১৬.০৮.২০২০শি 

১৭.০৮.২০২০ ও ১৮.০৮.২০২০ ০২ শেন 

০৯ মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা, ময়মনশসাংহ অঞ্চল, ময়মনশসাংহ 

এর স্মারক নাং ৩৯২/১(৭), তাশরখ: ১৮.০৮.২০২০শি 

১৯.০৮.২০২০  ০১ শেন 

১০ মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা, ময়মনশসাংহ অঞ্চল, ময়মনশসাংহ 

এর স্মারক নাং ৪৭৬(৭), তাশরখ: ১৩.০৯.২০২০শি 

১৬.০৯.২০২০ ও ২৯.০৯.২০২০ ০২ শেন 
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১১ মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা, ময়মনশসাংহ অঞ্চল, ময়মনশসাংহ 

এর স্মারক নাং ৬৭০(৭), তাশরখ: ২৬.১১.২০২০শি 

২৯.১১.২০২০, ৩০.১১.২০২০, ০১.১২.২০২০, 

০২.১২.২০২০, ০৩.১২.২০২০, ০৪.১২.২০২০, 

০৫.১২.২০২০, ০৬.১২.২০২০ ও 

০৭.১২.২০২০ 

০৯ শেন 

১২ মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা, ময়মনশসাংহ অঞ্চল, ময়মনশসাংহ 

এর স্মারক নাং ৭৩০(০৬), তাশরখ: ০৮.১২.২০২০শি 

১৩.১২.২০২০, ১৭.১২.২০২০, ১৮.১২.২০২০, 

২১.১২.২০২০, ২৪.১২.২০২০, ২৫.১২.২০২০, 

২৬.১২.২০২০, ২৭.১২.২০২০, ২৮.১২.২০২০ 

ও ৩১.১২.২০২০ 

১০ শেন 

মমাট =  ৩৭ শেন  

 

 

 

 

 

৮-৫-২০২১ 

প্রদিসর ড. বসয়ে মমা. মগালাম িারুক 

মহাপশর ালক 

 

নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.৫৫.০০১.২০.৫২৯ তাশরখ: 

     ২৫ ববশাখ ১৪২৮ 

    ০৮ মম ২০২১ 

অবগশত ও প্রদয়াজনীয় (প্রদযাজয মক্ষদে) ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুশলশপ মপ্ররণ করা হইল: 

 

অবগশত ও প্রদয়াজনীয় (প্রদযাজয মক্ষদে) ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুশলশপ মপ্ররণ করা হইল: 

১) প্রিান শহসাবরক্ষণ অশিসার, শশক্ষামন্ত্রণালয়, ৪৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা। 

২) শবভাগীয় শহসাব শনয়ন্ত্রক, .................. শবভাগ, .......................। 

৩) উপপশর ালক, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা, ................অঞ্চল,, .........................। 

৪) জনাব ......................................................। 

৫) শহসাব শাখা, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

৬) সাংরক্ষণ নশি। 

 

 

 

 

৮-৫-২০২১ 

মমাোঃ আশমনুল ইসলাম টুকু 

সহকারী পশর ালক-১ 
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