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ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৫.০০৯.১৯.৭৬৩ তািরখ: 
১০ অে াবর ২০১৯

২৫ আি ন ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
মা িমক ও উ  িশ া অিধদ রাধীন সরকাির মা িমক িব ালেয় িন বিণত সহকারী িশ ক/িশি কাগেণর নােমর পাে  উি ‐
িখত উে ে  বিণত শতসােপে   ম রসহ িবেদশ মেণর অ মিত দান করা হেলা।

িমক নাম, পদবী ও বতমান 
কম ল

দেশর নাম ও মেণর 
উে মেণর সময়কাল

০১.
তাহফ শ শাফী শফা

সহকারী িশ ক
ি য়া িজলা ল, ি য়া

ভারত
িচিকৎসার জ

০১.১২.২০১৯ তািরখ হেত ১৪.১২.২০১৯ পয  মাট ১৪ 
( চৗ ) অধগড় বতেন অিজত  এবং ১৫.১২.২০১৯ 
তািরখ হেত ২৯.১২.২০১৯ পয  ১৫ (পেনর) িদন 
শীতকালীন অবকাশকালীন 

০২.
মা: রিফ ল ইসলাম

সহকারী িশ ক
ি য়া িজলা ল, ি য়া

ভারত
দশনীয় ান মণ

১৫.১২.২০১৯ তািরখ হেত ২৯.১২.২০১৯ পয  মাট ১৫ 
(পেনর) িদন শীতকালীন  অবকাশকালীণ 

০৩.
মা: রাক ামান

সহকারী িশ ক
ি য়া িজলা ল, ি য়া

ভারত
দশনীয় ান মণ

১৫.১২.২০১৯ তািরখ হেত ২৯.১২.২০১৯ পয  মাট ১৫ 
(পেনর) িদন শীতকালীন  অবকাশকালীণ 

০৪.

বীনা ইসলাম
সহকারী িশ ক
সােবরা সাবহান সরকাির 
বািলকা উ  িব ালয়, 
া ণবািড়য়া

সৗিদ আরব
পিব  ওমরা হ  পালন ১৫.১২.২০১৯ তািরখ হেত ২৯.১২.২০১৯ পয  মাট ১৫ 

(পেনর) িদন শীতকালীন  অবকাশকালীণ 

০৫.

রিফ ন নাহার
সহকারী িশ ক
িসেলট সরকাির পাইলট 
উ  িব ালয়, িসেলট

ভারত
 দশনীয় ান মণ

২৩.১০.২০১৯ তািরখ হেত ০৭.১১.২০১৯ পয  মাট ১৬ 
( ষাল) অধগড় বতেন অিজত  অথবা যা ার তািরখ 
হেত ১৬ িদন অধগড় বতেন অিজত 

০৬.

িবকাশ র ন দাস
সহকারী িশ ক
িসেলট সরকাির উ  
িব ালয়, লা া রা, িসেলট

ভারত
 তীথ ান মণ

০১.১১.২০১৯ তািরখ হেত ৩০.১১.২০১৯ পয  মাট ৩০ 
(ি শ) িদন অধগড় বতেন অিজত  অথবা যা ার 
তািরখ হেত ১৬ িদন অধগড় বতেন অিজত 

শতাবলী : 
(ক) িতিন অ েমািদত সমেয়র অিধক িবেদশ অব ান করেত পারেবন না। 
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(খ) তার িবেদশ মেণ বাংলােদশ সরকােরর উপর কান আিথক দায়-দািয়  বতােব না।
(গ) দেশ িফের যথাযথ ক পে র মা েম অিধদ রেক অবিহত করেত হেব। 
(ঘ) যথাসমেয় দেশ ত াবতন করেত থ হেল িত ান ধান ০৩ (িতন) কমিদবেসর মে  িবষয়  অিধদ রেক অবিহত
করেবন। 

১০ -১০ -২০ ১৯

সয়দ মাঃ গালাম ফা ক
মহাপিরচালক

ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৫.০০৯.১৯.৭৬৩/১(১৪) তািরখ: ২৫ আি ন ১৪২৬
১০ অে াবর ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িসিনয়র সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। ি  আকষণ: অিতির
সিচব (মা িমক-১)।
২) মহাপিরচালক,পাসেপাট ও বিহ:গমন অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
৩) ধান িহসাবর ণ অিফসার, িশ া ম ণালয়, ৪৫ রানা প ন, ঢাকা।
৪) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, ...............................................।
৫) বেদিশক া িনয় ক, বাংলােদশ াংক, ঢাকা।
৬) উপপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া,--------------------- অ ল,----------------------।
৭) িসে ম এনািল , ইএমআইএস সল, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা। (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ করা
হেলা)।
৮) ইিমে শন অিফসার, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা/হয়রত শাহ আমানত আ জািতক িবমান
ব র, চ াম/ওসমানী আ জািতক িবমান ব র, িসেলট।
৯) বনােপাল ল ব র, শাশা, যেশার/ ভামরা ল ব র, সাত ীরা/ িড়মারী ল ব র, লালমিনরহাট/িহিল ল ব র,
হািকম র, িদনাজ র/দশনা ল ব র, য়াডা া/ সানা মসিজদ ল ব র, াপাইনবাবগ /আখাউড়া ল ব র,
া ণবাড়ীয়া/তামািবল ল ব র, িসেলট/িবেলািনয়া ল ব র, ফনী/বাংলাবা া ল ব র, ত িলয়া, প গড়।,

১০) ধান িশ ক/ ধান িশি কা, -----------------------------------------------------------।
১১) জলা িশ া অিফসার, .....................................।
১২) জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা,----------------------------
১৩) জনাব -------------------------------------------------------------------------------।
১৪) সংর ণ নিথ।

১০ -১০ -২০ ১৯

মাঃ আিম ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক-১
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