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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর 

সরকাশর মাধ্যশমক শাখা 

www.dshe.gov.bd 
ঢাকা 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৪.২০.499 তাশরখ: 
1২ ববশাখ ১৪২৯ 

২৫ এপ্রিল ২০২২ 

অপ্রিস আদেশ 

 

মাধ্যপ্রমক ও উচ্চ প্রশক্ষা অপ্রিেপ্তরািীন সরকাপ্রর মাধ্যপ্রমক প্রিদ্যালদে প্রনম্নিপ্রণ িত প্রসপ্রনের প্রশক্ষক, সহকারী প্রশক্ষক/প্রশপ্রক্ষকার 

নাদমর পাদবি উপ্রিপ্রিত উদেদে িপ্রণ িত শতিসাদপদক্ষ ছুটি মঞ্জুরসহ প্রিদেশ ভ্রমদণর অনুমপ্রত িোন করা হদলা। 

িাাংলাদেশ গমন ও অিস্থাদনর অনুমপ্রত িোন করা হদলা।  

 

ক্রম নাম, পেশব ও বততমান কম তস্থল 
দেদশর নাম ও ভ্রমদনর 

উদেশ্য 
ভ্রমদনর সময়কাল 

০১ জনাব এ. দক. এম. মনজুরুল হক  

শসশনয়র শশক্ষক  

িানমশি কামরুদেছা সরকাশর বাশলকা উচ্চ 

শবদ্যালয়, ঢাকা।   

ভারত, আরব আশমরাত ও 

তুরস্ক 

েশ তনীয় স্থান েশ তন  

০৩.০৭.২০২২ হদত ১৯.০৭.২০২২ তাশরখ 

পর্ তন্ত ১৭ (সদতদরা) শেন পশবত্র ঈে-উল-আর্হা ও 

গ্রীষ্মকালীন অবকাদশ ছুটি।  

০২ জনাব তছশলমা খাতুন  

শসশনয়র শশক্ষক  

িানমশি কামরুদেছা সরকাশর বাশলকা উচ্চ 

শবদ্যালয়, ঢাকা।   

তুরস্ক 

েশ তনীয় স্থান েশ তন 

০৩.০৭.২০২২ হদত ১৯.০৭.২০২২ তাশরখ 

পর্ তন্ত ১৭ (সদতদরা) শেন পশবত্র ঈে-উল-আর্হা ও 

গ্রীষ্মকালীন অবকাদশ ছুটি।  

০৩ জনাব দহামায়রা সাঈে 

শসশনয়র শশক্ষক  

িানমশি কামরুদেছা সরকাশর বাশলকা উচ্চ 

শবদ্যালয়, ঢাকা।   

তুরস্ক 

েশ তনীয় স্থান েশ তন 

০৩.০৭.২০২২ হদত ১৯.০৭.২০২২ তাশরখ 

পর্ তন্ত ১৭ (সদতদরা) শেন পশবত্র ঈে-উল-আর্হা ও 

গ্রীষ্মকালীন অবকাদশ ছুটি।  

০৪ জনাব আশরাফুন দনছা  

শসশনয়র শশক্ষক  

দতজগাঁও সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয়, 

ঢাকা।   

ভারত, আরব আশমরাত ও 

তুরস্ক 

েশ তনীয় স্থান েশ তন  

০৩.০৭.২০২২ হদত ১৯.০৭.২০২২ তাশরখ 

পর্ তন্ত ১৭ (সদতদরা) শেন পশবত্র ঈে-উল-আর্হা ও 

গ্রীষ্মকালীন অবকাদশ ছুটি।  

০৫ জনাব এমারত দহাদসন  

শসশনয়র শশক্ষক  

রাণীশবলাসমশণ সরকাশর বালক উচ্চ 

শবদ্যালয়, গাজীপুর।  

ভারত 

শিশকৎসার জন্য  

২১.০৪.২০২২ হদত ০৭.০৫.২০২২ তাশরখ 

পর্ তন্ত ১৭ (সদতদরা) শেন পশবত্র রমজাদনর অবকাদশ 

ছুটি। 

০৬ জনাব হশরপে বম তন   

শসশনয়র শশক্ষক  

রাণীশবলাসমশণ সরকাশর বালক উচ্চ 

শবদ্যালয়, গাজীপুর।  

ভারত ও দনপাল  

 

েশ তনীয় স্থান েশ তন 

২৭.০৪.২০২২ হদত ০৮.০৫.২০২২ তাশরখ 

পর্ তন্ত ১২ (বাদরা) শেন পশবত্র রমজাদনর অবকাদশ 

ছুটি। 

০৭ জনাব কাশনজ ফাদতমা  

শসশনয়র শশক্ষক  

িানমশি সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয়, 

ঢাকা।  

লিন 

অসুস্থ মাদয়র সাদে সাক্ষাৎ  

০৩.০৭.২০২২ হদত ১৯.০৭.২০২২ তাশরখ 

পর্ তন্ত ১৭ (সদতদরা) শেন পশবত্র ঈে-উল-আর্হা ও 

গ্রীষ্মকালীন অবকাদশ এবাং ২০.০৭.২০২২ হদত 

২৭.০৭.২০২২ তাশরখ পর্ তন্ত ০৮ (আট) শেন অি তগড় 

দবতদন অশজতত ছুটি। 

 

 

 

 

১ 
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০৮ জনাব সশখনা আক্তার  

শসশনয়র শশক্ষক  

িানমশি সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয়, 

ঢাকা।  

তুরস্ক ও শমশর  

পশরবাদরর সাদে সাক্ষাৎ  

২৫.০৬.২০২২ হদত ০২.০৭.২০২২ তাশরখ পর্ তন্ত ০৮ 

(আট) শেন অি তগড় দবতদন অশজতত  ছুটি এবাং 

০৩.০৭.২০২২ হদত ১৯.০৭.২০২২ তাশরখ পর্ তন্ত ১৭ 

(সদতদরা) শেন পশবত্র ঈে-উল-আর্হা ও গ্রীষ্মকালীন 

অবকাদশ ছুটি। 

 

শতিািলী: 

(ক) অনুদমাপ্রেত সমদের অপ্রিক সমে প্রিদেশ অিস্থান করদত পারদিন না; 

(ি) প্রিদেশ ভ্রমদণ িাাংলাদেশ সরকাদরর উপর ককান আপ্রথ িক োে-োপ্রেত্ব িতিাদি না; 

(গ) কেদশ প্রিদর যথাযথ কর্তিপদক্ষর মাধ্যদম এ অপ্রিেপ্তরদক অিপ্রহত করদত হদি;  

(ঘ) যথাসমদে কেদশ িতযািতিদন ব্যথ ি হদল িপ্রতষ্ঠান িিান প্রতন কম িপ্রেিদসর মদধ্য প্রিষেটি অপ্রিেপ্তরদক অিপ্রহত করদিন; 

(ঙ) প্রিদেশ ভ্রমদণর ব্যেভার আেকর প্রিিরণীদত িেশ িন করদত হদি। 

 

 

 

 

২৫-৪-২০২২ 

অধ্যাপক দনহাল আহদমে 

মহাপশরিালক 

 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৪.২০.৪৯৯/1(১৩) তাশরখ: 
 1২ ববশাখ ১৪২৯ 

২৫ এশপ্রল ২০২২ 

অিগপ্রত ও িদয়াজনীয় (িদযাজয কক্ষদে) ব্যিস্থা গ্রহদণর জন্য অনুপ্রলপ্রপ কিরণ করা হইল: 

১) সপ্রিি, মািপ্রমক ও উচ্চ প্রশক্ষা প্রিভাগ, প্রশক্ষা মন্ত্রণালে, িাাংলাদেশ সপ্রিিালে, ঢাকা। দৃপ্রি আকষ িণ: অপ্রতপ্ররক্ত সপ্রিি 

(মাধ্যপ্রমক-১) 

২) সপ্রিি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালে, কসগুন িাপ্রগিা, ঢাকা। 

৩) মহাপপ্ররিালক, পাসদপার্ ি ও িপ্রহ:গমন অপ্রিেপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

৪) িিান প্রহসািরক্ষণ অপ্রিসার, প্রশক্ষা মন্ত্রণালে ৮, ৪৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা। 

৫) প্রিভাগীে প্রহসাি প্রনেন্ত্রক, ...............................................। 

৬) বিদেপ্রশক মুদ্রা প্রনেন্ত্রক, িাাংলাদেশ ব্যাাংক, ঢাকা। 

৭) উপপপ্ররিালক, মাধ্যপ্রমক ও উচ্চ প্রশক্ষা,--------------------- অঞ্চল,----------------------। 

৮) ইপ্রমদগ্রশন অপ্রিসার, হযরত শাহ জালাল আর্ন্িজাপ্রতক প্রিমান িন্দর, ঢাকা/ ইপ্রমদগ্রশন অপ্রিসার, হযরত শাহ আমানত 

আর্ন্িজাপ্রতক প্রিমান িন্দর, িট্টগ্রাম/ওসমানী আর্ন্িজাপ্রতক প্রিমান িন্দর, প্রসদলর্। 

৯) ইপ্রমদগ্রশন অপ্রিসার, কিনাদপাল স্থল িন্দর, শাশ িা, যদশার/দভামরা স্থল িন্দর, সাতক্ষীরা/বুপ্রিমারী স্থল িন্দর, 

লালমপ্রনরহার্/প্রহপ্রল স্থল িন্দর, হাপ্রকমপুর, প্রেনাজপুর/েশ িনা স্থল িন্দর, চুোডাঙ্গা/দসানা মসপ্রজে স্থল িন্দর, 

িাঁপাইনিািগঞ্জ/আিাউিা স্থল িন্দর, ব্রাহ্মণিািীো/প্রিপ্রির িাজার স্থল িন্দর, কুপ্রমিা/প্রিদলাপ্রনো স্থল িন্দর, কিনী/ তামাপ্রিল স্থল 

িন্দর, প্রসদলর্/িাাংলািান্ধা স্থল িন্দর, কততুপ্রলো, পঞ্চগি। 

১০) িিান প্রশক্ষক/িিান প্রশপ্রক্ষকা, -------------------------------------------------------। 

১১) কজলা/উপদজলা প্রহসািরক্ষণ কম িকতিা,------------------------------------------------। 

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

১৩) সাংরক্ষণ নপ্রথ।  

 

 

 

 

২৫-৪-২০২২ 

দমাোঃ আশমনুল ইসলাম টুকু 

সহকারী পশরিালক-১ 

 

 

২ 


