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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর 

সরকাশর মাধ্যশমক শাখা 

www.dshe.gov.bd 
ঢাকা 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৪.২০.১152 তাশরখ: 
১৮ কাশতিক ১৪২৮ 

০৩ নভেম্বর ২০২১ 

অফিস আভেশ 

 

মাধ্যফমক ও উচ্চ ফশক্ষা অফিেপ্তরািীন সরকাফর মাধ্যফমক ফিদ্যালভে ফনম্নিফণ িত ফসফনের ফশক্ষক/ফশফক্ষকার নাভমর পাভবি উফিফিত 

উভেভে িফণ িত শতিসাভপভক্ষ ছুটি মঞ্জুরসহ ফিভেশ ভ্রমভণর অনুমফত প্রোন করা হভলা। 

 

মঞ্জুরসহ িফহ: িাাংলাভেশ গমন ও অিস্থাভনর অনুমফত প্রোন করা হভলা।  

ক্রম নাম, পেফি ও িতিমান কম িস্থল 
দেভশর নাম ও ভ্রমভনর 

উভেে 
ভ্রমভনর সমেকাল 

০১ 

জনাি ফিলফকছ দিগম  

ফসফনের ফশক্ষক  

গিন িভমন্ট সাভেন্স হাই স্কুল 

ঢাকা  

োরত 

ফিফকৎসার জন্য  

০১.১১.২০২১ হভত ৩০.১২.২০২১ তাফরি পর্ িন্ত ৩০ (ফিশ) 

ফেন অথিা র্ািার তাফরি হভত ৩০ (ফিশ) ফেন অি িগড় 

দিতভন অফজিত ছুটির অনুমফত 

০২ 

জনাি অনুপম োশ  

ফসফনের ফশক্ষক  

নাফসরািাে সরকাফর উচ্চ ফিদ্যালে 

িট্টগ্রাম  

োরত 

ফনজ ও স্ত্রীর ফিফকৎসার 

জন্য  

১৫.১২.২০২১ হভত ২৯.১২.২০২১ তাফরি পর্ িন্ত ১৫ 

(পভনভরা) ফেন অিকাশকালীন সমভে ছুটির অনুমফত 

 

শতিািলী: 

 (ক) অনুভমাফেত সমভের অফিক সমে ফিভেশ অিস্থান করভত পারভিন না; 

(ি) ফিভেশ ভ্রমভণ িাাংলাভেশ সরকাভরর উপর দকান আফথ িক োে-োফেত্ব িতিাভি না; 

(গ) দেভশ ফিভর র্থার্থ কর্তিপভক্ষর মাধ্যভম এ অফিেপ্তরভক অিফহত করভত হভি;  

(ঘ) র্থাসমভে দেভশ প্রতযািতিভন ব্যথ ি হভল প্রফতষ্ঠান প্রিান ফতন কম িফেিভসর মভধ্য ফিষেটি অফিেপ্তরভক অিফহত করভিন; 

(ঙ) ফিভেশ ভ্রমভণর ব্যেোর আেকর ফিিরণীভত প্রেশ িন করভত হভি। 

 

 

 

 

৩-১১-২০২১ 

প্রদেসর ড. সসয়ে মমা. মগালাম োরুক 

মহাপশরচালক 

 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৪.২০.১১৫২/1(১৩) তাশরখ: 
 ১৮ কার্তিক ১৪২৮ 

০৩ নদেম্বর ২০২১ 

অিগফত ও প্রভর্া়জনীর্ ়(প্রভর্াজয দক্ষভি) ব্যিস্থা গ্রহভণর জন্য অনুফলফপ দপ্ররণ করা হইল: 

১) সফিি, মািফমক ও উচ্চ ফশক্ষা ফিোগ, ফশক্ষা মন্ত্রণালে, িাাংলাভেশ সফিিালে, ঢাকা। দৃফি আকষ িণ: অফতফরক্ত সফিি 

(মাধ্যফমক-১) 

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

৩) মহাপফরিালক, পাসভপার্ ি ও িফহ:গমন অফিেপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 
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৪) প্রিান ফহসািরক্ষণ অফিসার, ফশক্ষা মন্ত্রণালে ৮, ৪৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা। 

৫) ফিোগীে ফহসাি ফনেন্ত্রক, ...............................................। 

৬) বিভেফশক মুদ্রা ফনেন্ত্রক, িাাংলাভেশ ব্যাাংক, ঢাকা। 

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

৮) ইফমভগ্রশন অফিসার, হর্রত শাহ জালাল আন্তিজাফতক ফিমান িন্দর, ঢাকা/ ইফমভগ্রশন অফিসার, হর্রত শাহ আমানত 

আন্তিজাফতক ফিমান িন্দর, িট্টগ্রাম/ওসমানী আন্তিজাফতক ফিমান িন্দর, ফসভলর্। 

৯) ইফমভগ্রশন অফিসার, দিনাভপাল স্থল িন্দর, শাশ িা, র্ভশার/ভোমরা স্থল িন্দর, সাতক্ষীরা/বুফড়মারী স্থল িন্দর, 

লালমফনরহার্/ফহফল স্থল িন্দর, হাফকমপুর, ফেনাজপুর/েশ িনা স্থল িন্দর, চুোডাঙ্গা/ভসানা মসফজে স্থল িন্দর, 

িাঁপাইনিািগঞ্জ/আিাউড়া স্থল িন্দর, ব্রাহ্মণিাড়ীো/ফিভলাফনো স্থল িন্দর, দিনী/ তামাফিল স্থল িন্দর, ফসভলর্/িাাংলািান্ধা স্থল 

িন্দর, দততুফলো, পঞ্চগড়। 

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

১১) দজলা/উপভজলা ফহসািরক্ষণ কম িকতিা,------------------------------------------------। 

১২) জনাি -------------------------------------------------------------------------------। 

১৩) সাংরক্ষণ নফথ।  

 

 

 

 

৩-১১-২০২১ 

মমাোঃ আশমনুল ইসলাম টুকু 

সহকারী পশরচালক-১ 
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