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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর 

সরকাশর মাধ্যশমক শাখা 

www.dshe.gov.bd 
ঢাকা 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৪.২০.১৩৩৭ তাশরখ: 
২৫ আশ্বিন ১৪২৯ 

১০ অক্টোবর ২০২২ 

অফিস আদেশ 

 

সরকোরর মোধ্যরমক রবদ্যোলক্ে কম মরত বরণ মত কম মকতমোগক্ণর নোক্মর পোক্ে উরিরিত উক্েক্ে বরণ মত েতমসোক্পক্ে ছুটি মঞ্জুরসহ বরহ: 

বোাংলোক্েে গমন ও অবস্থোক্নর অনুমরত প্রেোন করো হক্লো।  

ক্রম নোম, পেরব ও বতমমোন কম মস্থল 
দেক্ের নোম ও ভ্রমক্নর 

উক্েে 
ভ্রমক্নর সমেকোল 

০১ জনোব দমোহোম্মে রমজোনুর রহমোন   

রসরনের রেেক  

দনোেোিোলী রজলো স্কুল, দনোেোিোলী।  

দসৌরে আরব 

পরবত্র ওমরো হজ্জ্ব পোলন 

১৫.১২.২০২২ হক্ত ২৯.১২.২০২২ তোররি পর্ মন্ত ১৫ 

(পক্নক্রো) রেন েীতকোলীন অবকোে, রবজে রেবস ও রর্শু 

রিক্ের জন্মরেক্নর অবকোে  

০২ জনোব েোহোেোত দহোক্সন  

রসরনের রেেক 

দনোেোিোলী রজলো স্কুল, দনোেোিোলী।  

দসৌরে আরব 

পরবত্র ওমরো হজ্জ্ব পোলন 

১৫.১২.২০২২ হক্ত ২৯.১২.২০২২ তোররি পর্ মন্ত ১৫ 

(পক্নক্রো) রেন েীতকোলীন অবকোে, রবজে রেবস ও রর্শু 

রিক্ের জন্মরেক্নর অবকোে  

০৩ জনোব মুহোম্মে তজিী আজোে  

রসরনের রেেক  

রসটি সরকোরর বোরলকো উচ্চ রবদ্যোলে, 

চট্টগ্রোম।  

দসৌরে আরব 

পরবত্র ওমরো হজ্জ্ব পোলন 

১৫.১২.২০২২ হক্ত ২৯.১২.২০২২ তোররি পর্ মন্ত ১৫ 

(পক্নক্রো) রেন েীতকোলীন অবকোে, রবজে রেবস ও রর্শু 

রিক্ের জন্মরেক্নর অবকোে  

০৪ জনোব েরম মলো পোরভীন   

রসরনের রেেক  

দেক্রবোাংলো নগর সরকোরর বোলক উচ্চ 

রবদ্যোলে, ঢোকো।  

দসৌরে আরব 

পরবত্র ওমরো হজ্জ্ব পোলন 

১৫.১২.২০২২ হক্ত ২৯.১২.২০২২ তোররি পর্ মন্ত ১৫ 

(পক্নক্রো) রেন েীতকোলীন অবকোে, রবজে রেবস ও রর্শু 

রিক্ের জন্মরেক্নর অবকোে  

০৫ জনোব দমোছোাঃ নোসরীন দবগম  

রসরনের রেেক  

রূপনগর সরকোরর মোধ্যরমক রবদ্যোলে, 

ঢোকো।  

দসৌরে আরব 

পরবত্র ওমরো হজ্জ্ব পোলন 

১৫.১২.২০২২ হক্ত ২৯.১২.২০২২ তোররি পর্ মন্ত ১৫ 

(পক্নক্রো) রেন েীতকোলীন অবকোে, রবজে রেবস ও রর্শু 

রিক্ের জন্মরেক্নর অবকোে  

০৬ জনোব দমোাঃ জহুরুল ইসলোম  

রসরনের রেেক  

জেক্েবপুর সরকোরর বোরলকো উচ্চ 

রবদ্যোলে, গোজীপুর।  

ভোরত 

উন্নত রচরকৎসোর জন্য 

১৫.১২.২০২২ হক্ত ২৯.১২.২০২২ তোররি পর্ মন্ত ১৫ 

(পক্নক্রো) রেন েীতকোলীন অবকোে, রবজে রেবস ও রর্শু 

রিক্ের জন্মরেক্নর অবকোে  

০৭ জনোব মক্নোরজৎ কুমোর মন্ডল   

সহকোরী রেেক  

বীণোপোরণ সরকোরর বোরলকো উচ্চ রবদ্যোলে, 

দগোপোলগঞ্জ।   

ভোরত 

স্ত্রীর উন্নত রচরকৎসোর 

সফরসঙ্গী রহক্সক্ব 

১৫.১২.২০২২ হক্ত ২৯.১২.২০২২ তোররি পর্ মন্ত ১৫ 

(পক্নক্রো) রেন েীতকোলীন অবকোে, রবজে রেবস ও রর্শু 

রিক্ের জন্মরেক্নর অবকোে  

০৮ জনোব রবকোে কোরন্ত রোে    

রসরনের রেেক  

ডক্নোভোন সরকোরর বোরলকো উচ্চ রবদ্যোলে, 

মোেোরীপুর।  

ভোরত 

উন্নত রচরকৎসোর জন্য 

১৫.১২.২০২২ হক্ত ২৯.১২.২০২২ তোররি পর্ মন্ত ১৫ 

(পক্নক্রো) রেন েীতকোলীন অবকোে, রবজে রেবস ও রর্শু 

রিক্ের জন্মরেক্নর অবকোে  
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০৯ জনোব পক্রে চন্দ্র বোলো     

রসরনের রেেক  

ডক্নোভোন সরকোরর বোরলকো উচ্চ রবদ্যোলে, 

মোেোরীপুর।  

ভোরত 

উন্নত রচরকৎসোর জন্য 

১৫.১২.২০২২ হক্ত ২৯.১২.২০২২ তোররি পর্ মন্ত ১৫ 

(পক্নক্রো) রেন েীতকোলীন অবকোে, রবজে রেবস ও রর্শু 

রিক্ের জন্মরেক্নর অবকোে  

১০ জনোব পলোে কোরন্ত রবশ্বোস     

রসরনের রেেক  

সোতেীরো সরকোরর উচ্চ রবদ্যোলে, 

সোতেীরো।  

ভোরত 

উন্নত রচরকৎসোর জন্য 

১৫.১২.২০২২ হক্ত ২৯.১২.২০২২ তোররি পর্ মন্ত ১৫ 

(পদনক্রো) রেন েীতকোলীন অবকোে, রবজে রেবস ও রর্শু 

রিক্ের জন্মরেক্নর অবকোে  

১১ জনোব কমক্লে রবশ্বোস  

সহকোরী রেেক  

সোতেীরো সরকোরর উচ্চ রবদ্যোলে, 

সোতেীরো।  

ভোরত 

উন্নত রচরকৎসোর জন্য 

১৫.১২.২০২২ হক্ত ২৯.১২.২০২২ তোররি পর্ মন্ত ১৫ 

(পক্নক্রো) রেন েীতকোলীন অবকোে, রবজে রেবস ও রর্শু 

রিক্ের জন্মরেক্নর অবকোে  

১২ জনোব রেক্েন্দু সরকোর   

সহকোরী রেেক  

সোতেীরো সরকোরর উচ্চ রবদ্যোলে, 

সোতেীরো।  

ভোরত 

উন্নত রচরকৎসোর জন্য 

১৫.১২.২০২২ হক্ত ২৯.১২.২০২২ তোররি পর্ মন্ত ১৫ 

(পক্নক্রো) রেন েীতকোলীন অবকোে, রবজে রেবস ও রর্শু 

রিক্ের জন্মরেক্নর অবকোে  

১৩ জনোব নোরহেো আক্তোর    

রসরনের রেেক  

নোরসরোবোে সরকোরর উচ্চ রবদ্যোলে, 

চট্টগ্রোম।  

দসৌরে আরব 

পরবত্র ওমরো হজ্জ্ব পোলন 

১৫.১২.২০২২ হক্ত ২৯.১২.২০২২ তোররি পর্ মন্ত ১৫ 

(পক্নক্রো) রেন েীতকোলীন অবকোে, রবজে রেবস ও রর্শু 

রিক্ের জন্মরেক্নর অবকোে  

১৪ জনোব অরভ ভট্টোচোর্য্ম 

রসরনের রেেক  

আবদুর রহমোন সরকোরর বোরলকো উচ্চ 

রবদ্যোলে, পটিেো, চট্টগ্রোম।  

ভোরত 

উন্নত রচরকৎসোর জন্য 

১৫.১২.২০২২ হক্ত ২৯.১২.২০২২ তোররি পর্ মন্ত ১৫ 

(পক্নক্রো) রেন েীতকোলীন অবকোে, রবজে রেবস ও রর্শু 

রিক্ের জন্মরেক্নর অবকোে  

১৫ জনোব দমোহোম্মে রমজোনুর রহমোন  

সহকোরী রেেক (গরণত)  

দবগম কোজী দজবুক্ন্নছো সরকোরর বোরলকো 

উচ্চ রবদ্যোলে, সেরপুর, ফররেপুর।    

ভোরত 

স্ত্রীর উন্নত রচরকৎসোর 

সফরসঙ্গী রহক্সক্ব 

১৯.১০.২০২২ হক্ত ১৭.১১.২০২২ তোররি পর্ মন্ত ৩০ (রত্রে) 

রেন অথবো র্োত্রোর তোররি হক্ত ৩০ (রত্রে) রেন অর্ মগড় 

দবতক্ন অরজমত ছুটি।  

 

 

শর্তাবলী : 

(ক)       অনুদমাফের্ সমদের অফিক সমে ফবদেশ অবস্থান করদর্ পারদবন না;  

(খ)        ফবদেশ ভ্রমদে বাাংলাদেশ সরকাদরর উপর ককান আফথ তক োে-োফেত্ব বর্তাদব না; 

(গ)        কেদশ ফিদর যথাযথ কর্ততপদের মাধ্যদম এ অফিেপ্তরদক অবফির্ করদর্ িদব;  

(ঘ)        যথাসমদে কেদশ প্রর্যাবর্তদন ব্যথ ত িদল প্রফর্ষ্ঠান প্রিান ফর্ন কম তফেবদসর মদধ্য ফবষেটি অফিেপ্তরদক অবফির্ করদবন; 

(ঙ)        ফবদেশ ভ্রমদের ব্যেভার আেকর ফববরেীদর্ প্রেশ তন করদর্ িদব।  

 

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুক্ষোদনক্রক্ষে এ আক্ষদশ জাশ্বর করা হক্ষ া। 

 

 

10-10-২০২2 

মোোঃ আশ্বেনু  ইস াে টুকু 

সহকারী পশ্বরচা ক-১ 

স্মারক নম্বর:  ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৪.২০.১৩৩৭/১(১৩) তাশরখ: 
 ২৫ আশ্বিন ১৪২৯ 

১০ অক্টোবর ২০২২ 

অবগফর্ ও প্রদয়াজনীয় (প্রদযাজয কেদে) ব্যবস্থা গ্রিদের জন্য অনুফলফপ কপ্ররে করা িইল: 

১) ফসফনের সফিব, মাধ্যফমক ও উচ্চ ফশো ফবভাগ, ফশো মন্ত্রোলে, বাাংলাদেশ সফিবালে, ঢাকা। দৃফি আকষ তে: 

অফর্ফরক্ত সফিব (মাধ্যফমক-১)। 

 

২ 
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২) সফিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রোলে, কসগুন বাফগিা, ঢাকা। 

৩) মিাপফরিালক,পাসদপার্ ত ও বফি:গমন অফিেপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

৪) প্রিান ফিসাবরেে অফিসার, ফশো মন্ত্রোলে, ৪৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা। 

৫) ফবভাগীে ফিসাব ফনেন্ত্রক, ...................................................। 

৬) ববদেফশক মুদ্রা ফনেন্ত্রক, বাাংলাদেশ ব্যাাংক, ঢাকা। 

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

৮) ফসদেম এনাফলে, ইএমআইএস কসল, মাধ্যফমক ও উচ্চ ফশো অফিেপ্তর, ঢাকা। (ওদেবসাইদর্ প্রকাদশর অনুদরাি 

করা িদলা) 

৯) ইফমদগ্রশন অফিসার, িযরর্ শািজালাল আর্ন্তজাফর্ক ফবমান বন্দর, ঢাকা/িেরর্ শাি আমানর্ আর্ন্তজাফর্ক ফবমান 

বন্দর, িট্টগ্রাম/ওসমানী আর্ন্তজাফর্ক ফবমান বন্দর, ফসদলর্। 

১০) কবনাদপাল স্থল বন্দর, শাশ তা, যদশার/দভামরা স্থল বন্দর, সার্েীরা/বুফিমারী স্থল বন্দর, লালমফনরিার্/ফিফল স্থল 

বন্দর, িাফকমপুর, ফেনাজপুর/েশ তনা স্থল বন্দর, চুোডাঙ্গা/দসানা মসফজে স্থল বন্দর, িাঁপাইনবাবগঞ্জ/আখাউিা স্থল 

বন্দর, ব্রাহ্মেবািীো/র্ামাফবল স্থল বন্দর, ফসদলর্/ফবদলাফনো স্থল বন্দর, কিনী/বাাংলাবান্ধা স্থল বন্দর, কর্তুফলো, 

পঞ্চগি। 

১১) প্রিান ফশেক/প্রিান ফশফেকা, -----------------------------------------------------------। 

১২) কজলা ফশো অফিসার, .....................................। 

১৩) কজলা/উপদজলা ফিসাবরেে কম তকর্তা,----------------------------। 

১৪) জনাব ------------------------------------------------------------------------------- 

১৫) সাংরেে নফথ। 
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