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ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৩.২৫.০০৩.২০.৭৬৫ তািরখ: 
২৪ আগ  ২০২২

৯ ভা  ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

: নাম, পদবী ও কম ল িশ া ম ণালয়/অিধদ েরর ারক, তািরখ 
ও ম র ত 

দেশর 
নাম

ভাগ ত  
র পিরমান

অেভাগ ত 
র পিরমান

১. ড. তানভীর লতানা-১৭৪৫১
সহকারী অ াপক, রসায়ন
িবেশষ ভার া  কমকতা
মা িমক ও উ  িশ া 
অিধদ র, ঢাকা
সং ঃ স জবাগ সরকাির 
কেলজ, ঢাকা

মাউিশ অিধদ েরর ারক নং-৩৭.০২. 
০০০০.১০৩.২৫.০০৩.২১-৪২৮, তািরখ-২৫/ 
০৫/২০২২ মাতােবক পিব  হ  পালেনর 
উে ে  ০৪/০৭/২০২২ তািরখ হেত 
১৪/০৭/২০২২ তািরখ প  ১১ (এগার) িদন 
অবকাশ  এবং ১৫/০৭/২০২২ তািরখ 
হেত ১৫/০৮/২০২২ তািরখ প  ৩২ (বি শ) 
িদন অধগড় বতেন অিজত সহ মাট ৪৩ 
( ততাি শ) িদন

সৗিদ 
আরব

০৪/০৭/২০২২ 
তািরখ হেত 

১৪/০৭/২০২২ 
তািরখ প  
১১ (এগার) 

িদন অবকাশ 
 এবং 

১৫/০৭/২০২২ 
তািরখ হেত 

২৯/০৭/২০২২ 
তািরখ প  

১৫ 
(পেনর) িদন 

অধগড় বতেন 
অিজত সহ 

মাট ২৬ 
(ছাি শ) িদন

৩০/০৭/২০২২ 
তািরখ হেত 

১৫/০৮/২০২২ 
তািরখ প  
১৭ (সেতর) 
িদন  অধগড় 

বতেন 
অিজত 

২. জনাব মাঃ আহসান হািবব 
ধান-১২২৫৩

সহকারী অ াপক, পিরসং ান
প গড় সরকাির মিহলা 
কেলজ, প গড়

মাউিশ অিধদ েরর ারক 
নং-৩৭.০২.০০০০.১০৩.২৫.০০৩.২১-৩৪৬, 
তািরখ-২৬/০৪/২০২২ মাতােবক পিব  হ  
পালেনর উে ে  ০১/০৬/২০২২ তািরখ 
হেত ১৫/০৭/২০২২ তািরখ প  ৪৫ 
( য়তাি শ) িদন অথবা দািয় ভার 
হ া েরর তািরখ হেত ৪৫ ( য়তাি শ) িদন 
অধগড় বতেন অিজত 

সৗিদ 
আরব

১২/০৬/২০২২ 
তািরখ হেত 

১৮/০৭/২০২২ 
তািরখ প  

৩৭ 
( াইি শ) িদন 
অধগড় বতেন 
অিজত 

১৯/০৭/২০২২ 
তািরখ হেত 

২৬/০৭/২০২২ 
তািরখ প  
০৮ (আট) 

িদন অধগড় 
বতেন 

অিজত 

িব.িস. এস. (সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতাগেণর নােমর পাে  বিণত ম র ত অেভাগ ত
বিহঃবাংলােদশ  এত ারা বািতল করা হেলা:

১



৩. জনাব সাখাওয়াত 
সাইন-২৩৬৬০

সহকারী অ াপক, 
পদাথিব ান
িবেশষ ভার া  কমকতা
মা িমক ও উ  িশ া 
অিধদ র, ঢাকা
ইনিস ঃ সরকাির রােজ  
কেলজ, ফিরদ র

মাউিশ অিধদ েরর ারক নং-৩৭.০২. 
০০০০.১০৩.২৫.০০৩.২১-৬২৪, তািরখ-১৪/ 
০৭/২০২২ মাতােবক  িপতার িচিকৎসার 
উে ে  ১৭/০৭/২০২২ তািরখ হেত 
১৫/০৮/২০২২ তািরখ প  ৩০ (ি শ) িদন 
অথবা দািয় ভার হ া েরর তািরখ হেত ৩০ 
(ি শ) িদন অধগড় বতেন অিজত 

ভারত ২৬/০৭/২০২২ 
তািরখ হেত 

৩১/০৭/২০২২ 
তািরখ প  

০৬ (ছয়) িদন 
অধগড় বতেন 
অিজত 

০১/০৮/২০২২ 
তািরখ হেত 

২৪/০৮/২০২২ 
তািরখ প  
২৪(চি শ) 
িদন অধগড় 

বতেন 
অিজত 

৪. জনাব হ দ ই াহীম-১৭৩০৮
সহকারী অ াপক, পদাথিব া
নিজ র সরকাির কেলজ, 
প ীতলা, নও া

মাউিশ অিধদ েরর ারক নং-৩৭.০২. 
০০০০.১০৩.২৫.০০৩.২১-৩৯৮, তািরখ-১৮ 
/০৫/২০২২ মাতােবক পিব  হ  পালেনর 
উে ে  ১৪/০৬/২০২২ তািরখ হেত 
২৮/০৭/২০২২ তািরখ প  ৪৫ ( য়তাি শ) 
িদন অথবা দািয় ভার হ া েরর তািরখ 
হেত ৪৫ ( য়তাি শ) িদন অধগড় বতেন 
অিজত 

সৗিদ 
আরব

২৪/০৬/২০২২ 
তািরখ হেত 

২৬/০৭/২০২২ 
তািরখ প  

৩৩ 
( তি শ) িদন 
অধগড় বতেন 
অিজত 

২৭/০৭/২০২২ 
তািরখ হেত 

০৭/০৮/২০২২ 
তািরখ প  

১২ (বার) িদন 
অধগড় 
বতেন 

অিজত 
৫. ড. মাঃ জাহা ীর 

আলম-১৬৬০১
সহকারী অ াপক, উি দিব া
নিজ র সরকাির কেলজ, 
পি তলা, নও া

মাউিশ অিধদ েরর ারক 
নং-৩৭.০২.০০০০.১০৩.২৫.০০৩.২১-৪১৬, 
তািরখ-২৩/০৫/২০২২ মাতােবক পিব  হ  
পালেনর উে ে  ০১/০৬/২০২২ তািরখ 
হেত ১৫/০৭/২০২২ তািরখ প  ৪৫ 
( য়তাি শ) িদন অথবা দািয় ভার 
হ া েরর তািরখ হেত ৪৫ ( য়তাি শ) িদন 
অধগড় বতেন অিজত 

সৗিদ 
আরব

০১/০৭/২০২২ 
তািরখ হেত 

০২/০৮/২০২২ 
তািরখ প  

৩৩ 
( তি শ) িদন 
অধগড় বতেন 
অিজত 

০৩/০৮/২০২২ 
তািরখ হেত 

১৪/০৮/২০২২ 
তািরখ প  

১২ (বার) িদন 
অধগড় 
বতেন 

অিজত 
৬. জনাব মাঃ আকতা ল 

ইসলাম-১৭৩০৭
সহকারী অ াপক, রসায়ন
নিজ র সরকাির কেলজ, 
প ীতলা, নও া

মাউিশ অিধদ েরর ারক নং-৩৭.০২. 
০০০০.১০৩.২৫.০০৩.২১-৩৯৮, তািরখ-১৮ 
/০৫/২০২২ মাতােবক পিব  হ  পালেনর 
উে ে  ১৪/০৬/২০২২ তািরখ হেত 
১৪/০৬/২০২২ তািরখ হেত ২৮/০৭/২০২২ 
তািরখ প  ৪৫ ( য়তাি শ) িদন অথবা 
দািয় ভার হ া েরর তািরখ হেত ৪৫ 
( য়তাি শ) িদন অধগড় বতেন অিজত 

সৗিদ 
আরব

২৪/০৬/২০২২ 
তািরখ হেত 

২৬/০৭/২০২২ 
তািরখ প  

৩৩ 
( তি শ) িদন 
অধগড় বতেন 
অিজত 

২৭/০৭/২০২২ 
তািরখ হেত 

০৭/০৮/২০২২ 
তািরখ প  

১২ (বার) িদন 
অধগড় 
বতেন 

অিজত 

৭. জনাব না শারিমন-১৫৩৮২
সহকারী অ াপক, ািণিব া
িবেশষ ভার া  কমকতা
মা িমক ও উ  িশ া 
অিধদ র, ঢাকা
সং ঃ ঢাকা কেলজ, ঢাকা

মাউিশ অিধদ েরর ারক নং-৩৭.০২. 
০০০০.১০৩.২৫.০০৩.২১-২৮০, তািরখ-০৬ 
/০৪/২০২২ মাতােবক বােনর সােথ 
সা ােতর উে ে  ২৬/০৫/২০২২ তািরখ 
হেত ২৬/০৬/২০২২ তািরখ প  ৩২ 
(বি শ) িদন অথবা দািয় ভার হ া েরর 
তািরখ হেত ৩২ (বি শ) িদন অধগড় 
বতেন অিজত 

ইং া িভসা 
জ লতার 

ম র ত  
ভাগ করেত 
পােরনিন

২৬/০৫/২০২২ 
তািরখ হেত 

২৬/০৬/২০২২ 
তািরখ প  
৩২ (বি শ) 
িদন অধগড় 

বতেন 
অিজত 

২৪-৮-২০২২
অ াপক নহাল আহেমদ

মহাপিরচালক

২



ফান: +88-02-223351057
ইেমইল: dg@dshe.gov.bd

ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৩.২৫.০০৩.২০.৭৬৫/১(৯) তািরখ: ৯ ভা  ১৪২৯
২৪ আগ  ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( ে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) সংর ণ নিথ

২৪-৮-২০২২
মীর রাহাত মা ম
সহকারী পিরচালক

৩


