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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর 

সরকাশর মাধ্যশমক শাখা 

www.dshe.gov.bd 
ঢাকা 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৪.২০.৯১৭ তাশরখ: 
৩০ শ্রাবণ ১৪২৮ 

১৪ আগস্ট ২০২১ 

 

অফিস আদেশ 

সরকাফর মাধ্যফমক ফিদ্যালদে কম মরত িফণ মত ফসফিের ফশক্ষক তাদের িাদমর পাদশ উফিফিত উদেদে িফণ মত 

শতমসাদপদক্ষ ছুটি মঞ্জুরসহ িফহ: িাাংলাদেশ গমি ও অিস্থাদির অনুমফত প্রোি করা হদলা।  

ক্রম িাম, পেফি ও িতমমাি কম মস্থল 
দেদশর িাম ও ভ্রমদির 

উদেশ্য 
ভ্রমদির সমেকাল 

০১ দমাছাাঃ জুদলিা িাতুি (২০১৬৭০৩০১৫) 

ফসফিের ফশক্ষক 

ঠাকুরগাঁও সরকাফর িাফলকা উচ্চ ফিদ্যালে 

ঠাকুরগাঁও 

ফিফকৎসার জন্য  ভারত 

গমণ  

২৫.০৯.২০২১ হদত ০৮.১১.২০২১ তাফরি 

পয মন্ত ৪৫ (পেতাফিশ) ফেি অথিা যাত্রার 

তাফরি হদত ৪৫ (পেতাফিশ) ফেি অর্ মগড় 

দিতদি অফজমত ছুটি  

 

 

শতমািলী: 

(ক) অনুদমাফেত সমদের অফর্ক ফিদেশ অিস্থাি করদত পারদিি িা; 

(ি) ফিদেশ ভ্রমদণ িাাংলাদেশ সরকাদরর উপর দকাি আফথ মক োে-োফেত্ব িতমাদি িা; 

(গ) দেদশ ফিদর যথাযথ কর্তমপদক্ষর মাধ্যদম অফেেপ্তরদক অিফহত করদত হদি; 

(ঘ) যথাসমদে দেদশ প্রতযািতমদি ব্যথ ম হদল প্রফতষ্ঠাি প্রর্াি ফতি কম মফেিদসর মদধ্য ফিষেটি অফর্েপ্তরদক অিফহত 

করদিি; 

(ঙ) ফিদেশ ভ্রমদণর ব্যেভার আেকর ফিিরণীদত প্রেশ মি করদত হদি। 

 

 

 

 

 

 

১৪-৮-২০২১ 

প্রদেসর ড. সসয়ে মমা. মগালাম োরুক 

মহাপশরচালক 

 

 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৪.২০.৯১৭/1(১৩) তাশরখ: 
 ৩০ শ্রাবণ ১৪২৮ 

১৪ আগস্ট ২০২১ 

 

 

১ 
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অিগফত ও প্রদয়াজিীয় (প্রদযাজয দক্ষদত্র) ব্যিস্থা গ্রহদণর জন্য অনুফলফপ দপ্ররণ করা হইল: 

১) সফিি, মার্ফমক ও উচ্চ ফশক্ষা ফিভাগ, ফশক্ষা মন্ত্রণালে, িাাংলাদেশ সফিিালে, ঢাকা। দৃফি আকষ মণ: অফতফরক্ত সফিি 

(মাধ্যফমক-১) 

২) সফিি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালে, দসগুি িাফগিা, ঢাকা। 

৩) মহাপফরিালক, পাসদপার্ ম ও িফহ:গমি অফর্েপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

৪) প্রর্াি ফহসািরক্ষণ অফিসার, ফশক্ষা মন্ত্রণালে ৮, ৪৫ পুরািা পল্টি, ঢাকা। 

৫) ফিভাগীে ফহসাি ফিেন্ত্রক, ...............................................। 

৬) বিদেফশক মুদ্রা ফিেন্ত্রক, িাাংলাদেশ ব্যাাংক, ঢাকা। 

৭) উপপফরিালক, মাধ্যফমক ও উচ্চ ফশক্ষা,--------------------- অঞ্চল,----------------------। 

৮) ইফমদগ্রশি অফিসার, হযরত শাহ জালাল আন্তমজাফতক ফিমাি িন্দর, ঢাকা/ ইফমদগ্রশি অফিসার, হযরত শাহ 

আমািত আন্তমজাফতক ফিমাি িন্দর, িট্টগ্রাম/ওসমািী আন্তমজাফতক ফিমাি িন্দর, ফসদলর্। 

৯) ইফমদগ্রশি অফিসার, দিিাদপাল স্থল িন্দর, শাশ মা, যদশার/দভামরা স্থল িন্দর, সাতক্ষীরা/বুফড়মারী স্থল িন্দর, 

লালমফিরহার্/ফহফল স্থল িন্দর, হাফকমপুর, ফেিাজপুর/েশ মিা স্থল িন্দর, চুোডাঙ্গা/দসািা মসফজে স্থল িন্দর, 

িাঁপাইিিািগঞ্জ/আিাউড়া স্থল িন্দর, ব্রাহ্মণবণিাড়ীো/ফিদলাফিো স্থল িন্দর, দিিী/ তামাফিল স্থল িন্দর, 

ফসদলর্/িাাংলািান্ধা স্থল িন্দর, দততুফলো, পঞ্চগড়। 

১০) প্রর্াি ফশক্ষক/প্রর্াি ফশফক্ষকা, -------------------------------------------------------। 

১১) দজলা/উপদজলা ফহসািরক্ষণ কম মকতমা,------------------------------------------------। 

১২) জিাি -------------------------------------------------------------------------------। 

১৩) সাংরক্ষণ িফথ। 

 

১৪) সাংরক্ষণ িফথ। 

 

 

 

১৪-8-২০২১ 

মমাোঃ আশমনুল ইসলাম টুকু 

সহকারী পশরচালক-১ 
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