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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর 

সরকাশর মাধ্যশমক শাখা 

www.dshe.gov.bd 
ঢাকা 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৫.০০২.২১.১১৪০ তাশরখ: 
১৫ কাশতিক ১৪২৮ 

০৬ অক্টোবর ২০২১ 

অফিস আক্েশ 

 

মোধ্যফমক ও উচ্চ ফশক্ষো অফিেপ্তরোিীন সরকোফর মোধ্যফমক ফবদ্যোলক্ে ফনম্নবফণ িত ফসফনের ফশক্ষক/ফশফক্ষকোর নোক্মর পোক্বি উফিফিত 

উক্েক্ে বফণ িত শতিসোক্পক্ক্ষ ছুটি মঞ্জুরসহ ফবক্েশ ভ্রমক্ণর অনুমফত প্রেোন করো হক্লো। 

 

ক্রম নোম, পেফব ও বতিমোন কম িস্থল 
দেক্শর নোম ও ভ্রমক্নর 

উক্েে 
ভ্রমক্নর সমেকোল 

০১. 

জনোব দমো: মোসুে রোনো 

ফসফনের ফশক্ষক 

কুফিেো সরকোফর বোফলকো উচ্চ ফবদ্যোলে 

কুফিেো 

ভোরত 

স্ত্রীর ফিফকৎসো জফনত কোরক্ণ 

০১.১০.২০২১ হক্ত ২০.১০.২০২১ পর্ িন্ত দমোট ২০ 

(ফবশ) ফেন অথবো র্োত্রোর তোফরি হক্ত ২০ (ফবশ) 

ফেন অি িগড় দবতক্ন অফজিত ছুটি 

 

শতিোবলী: 

 (ক) অনুক্মোফেত সমক্ের অফিক সমে ফবক্েশ অবস্থোন করক্ত পোরক্বন নো; 

(ি) ফবক্েশ ভ্রমক্ণ বোাংলোক্েশ সরকোক্রর উপর দকোন আফথ িক েোে-েোফেত্ব বতিোক্ব নো; 

(গ) দেক্শ ফিক্র র্থোর্থ কর্তিপক্ক্ষর মোধ্যক্ম এ অফিেপ্তরক্ক অবফহত করক্ত হক্ব;  

(ঘ) র্থোসমক্ে দেক্শ প্রতযোবতিক্ন ব্যথ ি হক্ল প্রফতষ্ঠোন প্রিোন ফতন কম িফেবক্সর মক্ধ্য ফবষেটি অফিেপ্তরক্ক অবফহত করক্বন; 

(ঙ) ফবক্েশ ভ্রমক্ণর ব্যেভোর আেকর ফববরণীক্ত প্রেশ িন করক্ত হক্ব। 

 

 

 

 

৩১-১০-২০২১ 

প্রদেসর ড. সসয়ে মমা. মগালাম োরুক 

মহাপশরচালক 

 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৫.০০২.২১.১১৪০/1(১৩) তাশরখ: 
15 কাশতিক ১৪২৮ 

31 অদটাবর ২০২১ 

অবগফত ও প্রক্র্ো়জনীর্ ়(প্রক্র্োজয দক্ষক্ত্র) ব্যবস্থো গ্রহক্ণর জন্য অনুফলফপ দপ্ররণ করো হইল: 

১) সফিব, মোিফমক ও উচ্চ ফশক্ষো ফবভোগ, ফশক্ষো মন্ত্রণোলে, বোাংলোক্েশ সফিবোলে, ঢোকো। দৃফি আকষ িণ: অফতফরক্ত সফিব 

(মোধ্যফমক-১) 

২) সফিব, পররোষ্ট্র মন্ত্রণোলে, দসগুন বোফগিো, ঢোকো। 

৩) মহোপফরিোলক, পোসক্পোট ি ও বফহ:গমন অফিেপ্তর, আগোরগাঁও, ঢোকো। 

৪) প্রিোন ফহসোবরক্ষণ অফিসোর, ফশক্ষো মন্ত্রণোলে ৮, ৪৫ পুরোনো পল্টন, ঢোকো। 

৫) ফবভোগীে ফহসোব ফনেন্ত্রক, ...............................................। 

৬) ববক্েফশক মুদ্রো ফনেন্ত্রক, বোাংলোক্েশ ব্যোাংক, ঢোকো। 

 

১ 
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৭) উপপফরিোলক, মোধ্যফমক ও উচ্চ ফশক্ষো,--------------------- অঞ্চল,----------------------। 

৮) ইফমক্গ্রশন অফিসোর, হর্রত শোহ জোলোল আন্তিজোফতক ফবমোন বন্দর, ঢোকো/ ইফমক্গ্রশন অফিসোর, হর্রত শোহ আমোনত 

আন্তিজোফতক ফবমোন বন্দর, িট্টগ্রোম/ওসমোনী আন্তিজোফতক ফবমোন বন্দর, ফসক্লট। 

৯) ইফমক্গ্রশন অফিসোর, দবনোক্পোল স্থল বন্দর, শোশ িো, র্ক্শোর/ক্ভোমরো স্থল বন্দর, সোতক্ষীরো/বুফড়মোরী স্থল বন্দর, 

লোলমফনরহোট/ফহফল স্থল বন্দর, হোফকমপুর, ফেনোজপুর/েশ িনো স্থল বন্দর, চুেোডোঙ্গো/ক্সোনো মসফজে স্থল বন্দর, 

িাঁপোইনবোবগঞ্জ/আিোউড়ো স্থল বন্দর, ব্রোহ্মণবোড়ীেো/ফবক্লোফনেো স্থল বন্দর, দিনী/ তোমোফবল স্থল বন্দর, ফসক্লট/বোাংলোবোন্ধো স্থল 

বন্দর, দততুফলেো, পঞ্চগড়। 

১০) প্রিোন ফশক্ষক/প্রিোন ফশফক্ষকো, -------------------------------------------------------। 

১১) দজলো/উপক্জলো ফহসোবরক্ষণ কম িকতিো,------------------------------------------------। 

১২) জনোব -------------------------------------------------------------------------------। 

১৩) সাংরক্ষণ নফথ।  

 

 

 

 

৩১-১০-২০২১ 

মমাোঃ আশমনুল ইসলাম টুকু 

সহকারী পশরচালক-১ 
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