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তািরখ:

২১ আষাঢ় ১৪২৯
০৫ লাই ২০২২

অিফ স আেদশ
িব.িস. এস. (সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণ ত কমকতাগেণর নােমর পাে
বিহঃবাংলােদশ
এত ারা বািতল করা হেলা:
:

নাম, পদবী ও কম ল

১.

জনাব ফরেদৗসী হাবীব-৭৪৭৬
সহকারী অ াপক, ািণিব া
িবেশষ ভার া কমকতা
মা িমক ও উ িশ া
অিধদ র, ঢাকা
সং ঃ স জবাগ সরকাির
কেলজ, ঢাকা

২.

জনাব রাসলী পারভীন
সাথী-২৪৮৭২
সহকারী অ াপক, গাহ
অথনীিত
িবেশষ ভার া কমকতা
মা িমক ও উ িশ া
অিধদ র, ঢাকা
সং ঃ ভাসানেটক সরকাির
কেলজ, ঢাকা
জনাব আিলনা আ ার-১৭৭১৩
সহকারী অ াপক,
উি দিব ান
সরকাির িব ান কেলজ, ঢাকা

৩.

বিণ ত ম র ত অেভাগ ত

িশ া ম ণালয়/অিধদ েরর ারক, তািরখ ও দেশর ভাগ ত
অেভাগ ত
ম র ত
নাম র পিরমান
র পিরমান
মাউিশ অিধদ েরর ারক নং-৩৭.০২.
কানাডা পািরবািরক ০৬/০৫/২০২২
০০০০.১০৩.২৫.০০৩.২১-১৯৭,
সম ার
তািরখ হেত
তািরখ-১৫/০৩/২০২২ মাতােবক মেয়র সােথ
কারেন ৩১/০৫/২০২২
সা ােতর উে ে ১০/০৪/২০২২ তািরখ হেত
ম র ত
তািরখ প
০৫/০৫/২০২২ তািরখ প ২৬ (ছাি শ)
ভাগ কেরন ২৬ (ছাি শ)
িদন অবকাশ
এবং ০৬/০৫/২০২২ তািরখ
িন।
িদন অধগড়
হেত ৩১/০৫/২০২২ তািরখ প ২৬
বতেন
(ছাি শ) িদন অধগড় বতেন অিজত সহ
অিজত
মাট ৫২ (বায়া ) িদন
মাউিশ অিধদ েরর ারক নং-৩৭.০২.
ভারত ১৬/০৫/২০২২ ২২/০৫/২০২২
০০০০.১০৩.২৫.০০৩.২১-৩৪৬,
ও তািরখ হেত তািরখ হেত
তািরখ-২৬/০৪/২০২২ মাতােবক দশনীয় ও নপাল ২১/০৫/২০২২ ৩০/০৫/২০২২
ঐিতহািসক ান পিরদশেনর উে ে
তািরখ প
তািরখ প
০১/০৫/২০২২ তািরখ হেত ১৫/০৫/২০২২
০৬
০৯ (নয়)
তািরখ প ১৫ (পেনর) িদন অথবা
(ছয়) িদন িদন অধগড়
দািয় ভার হ া েরর তািরখ হেত ১৫ (পেনর)
অধগড়
বতেন
িদন অধগড় বতেন অিজত
বতেন
অিজত
অিজত
মাউিশ অিধদ েরর ারক নং-৩৭.০২.
ভারত পািরবািরক ১০/০৫/২০২২
০০০০.১০৩.২৫.০০৩.২১-৩২৮,
সম ার
তািরখ হেত
তািরখ-২৬/০৪/২০২২ মাতােবক ঐিতহািসক
কারেন ১৫/০৫/২০২২
ও দশনীয় ান পিরদশেনর উে ে
ম র ত
তািরখ প
১০/০৫/২০২২ তািরখ হেত ১৫/০৫/২০২২
ভাগ কেরন ০৬(ছয়)
তািরখ প ০৬ (ছয়) িদন অথবা দািয় ভার
িন।
িদন অধগড়
হ া েরর তািরখ হেত ০৬ (ছয়) িদন অধগড়
বতেন
বতেন অিজত
অিজত

১

৪.

জনাব মানা
শবনম-১৬১৩৪১৪১০১২
ভাষক, রসায়ন
সরকাির বাঙলা কেলজ, ঢাকা

মাউিশ অিধদ েরর ারক নং-৩৭.০২.
সৗিদ পািরবািরক
০০০০.১০৩.২৫.০০৩.২১-২২৭,
আরব সম ার
তািরখ-২৩/০৩/২০২২ মাতােবক পিব
কারেন
ওমরাহ হ পালেনর উে ে ২৮/০৩/২০২২
ম র ত
তািরখ হেত ০২/০৪/২০২২ তািরখ প ০৬
ভাগ কেরন
(ছয়) িদন অধগড় বতেন অিজত
এবং
িন।
০৩/০৪/২০২২ তািরখ হেত ২০/০৪/২০২২
তািরখ পয ১৮ (আঠার) িদন অবকাশ
সহ মাট ২৪ (চি শ) িদন

২৮/০৩/২০২২
তািরখ হেত
০২/০৪/২০২২
তািরখ প
০৬ (ছয়) িদন
অধগড়
বতেন
অিজত

৫-৭-২০২২
েফসর মাঃ শােহ ল খিবর চৗ রী
মহাপিরচালক ( ন দািয় )
ফান: +88-02-223351057
ইেমইল: dg@dshe.gov.bd
ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৩.২৫.০০৩.২০.৬০২/১(৯)

তািরখ:

২১ আষাঢ় ১৪২৯
০৫ লাই ২০২২

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ ে ) ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা হইল:
১) সিচব, মা িমক ও উ িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) পিরচালক (কেলজ ও শাসন), মা িমক ও উ িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা
৩) উপ-পিরচালক (কেলজ-১/সা: শাসন), মা িমক ও উ িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা
৪) ধান িহসাবর ণ কমকতা, ৪৫, রানা প ন, িশ া ম ণালয়, ঢাকা
৫) অ ……………………………………………………
৬) জনাব…………………………………………………….
৭) িবভাগীয়/ জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা………………………….
৮) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা
৯) ◌ৃ, ◌ৃ

৫-৭-২০২২
মীর রাহাত মা ম
সহকারী পিরচালক

২

