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ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৫.০০১.১৯.৩১ তািরখ: 
২৩ ম ২০১৯

৯ জ  ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

সরকাির মাধ িমক িবদ ালেয় কমরত সহকারী িশ ক/িশি কােদর নােমর পােশ উি িখত উে ে  বিণত
শতসােপে  ছিুট ম রুসহ বিহ: বাংলােদশ গমন ও অব ােনর অ মিত দান করা হেলা:

িমক নাম, পদিব ও বতমান কম ল দেশর নাম ও 
মেনর উে

মেনর সময়কাল

০১ শািফয়া আফেরাজ সরওয়ার
সহকারী িশি কা  রাজশাহী 
সরকাির মা াসা, রাজশাহী

সৗিদ আরব
পিব  হ ত 

পালন

১৫.০৭.২০১৯ হেত ২৫.০৮.২০১৯ তািরখ 
পয  মাট ৪২ (িবয়াি শ) িদন অথবা যা ার 

তািরখ হেত ৪২ (িবয়াি শ) িদন অধগড় 
বতেন অিজত ছিুট

০২

অতলু চ  সন
সহকারী িশ ক
িব.এল.সরকাির উ  িবদ ালয়, 
িসরাজগ

ভারত, নপাল ও 
ভুটান

তীথ ান মণ

০৬.০৫.২০১৯ হেত ১৩.০৬.২০১৯ তািরখ 
পয  মাট ৩৯ (ঊনচি শ) িদন ী কালীন 

ও পিব  রমজােনর অবকাশকালীন ছিুট

০৩
মা: আ লু হািমদ

সহকারী িশ ক
পাবনা জলা লু, পাবনা

সৗিদ আরব
পিব  হ  পালন

১৭.০৭.২০১৯ হেত ৩০.০৮.২০১৯ তািরখ 
পয  মাট ৪৫ (পঁয়তাি শ) িদন অথবা 

যা ার তািরখ হেত ৪৫ (পঁয়তাি শ) িদন 
অধগড় বতেন অিজত ছিুট

০৪
সাগর িব াস
সহকারী িশ ক
পাবনা জলা রু, পাবনা

ভারত
তীথ ান মণ

০৮.০৮.২০১৯ হেত ১৯.০৮.২০১৯ তািরখ 
পয  মাট ১২ (বার) িদন পিব  ঈদ-ইল-

আযহার  অবকাশকালীন ছিুট

০৫

মা: আ লু সু
সহকারী িশ ক
পাবনা সরকাির বািলকা উ  
িবদ ালয়, পাবনা

ভারত
িচিকৎসার জ  

০৭.০৫.২০১৯ হেত ০৫.০৬.২০১৯ তািরখ 
পয  মাট ৩০ (ি শ) িদন ী কালীন ও 

পিব  রমজােনর অবকাশকালীন ছিুট

০৬

মাছা: ছােলহা খাতনু
সহকারী িশি কা
পাবনা সরকাির বািলকা উ  
িবদ ালয়, পাবনা

ভারত
িচিকৎসার জ

০৭.০৫.২০১৯ হেত ০৫.০৬.২০১৯ তািরখ 
পয  মাট ৩০ (ি শ) িদন ী কালীন ও 

পিব  রমজােনর অবকাশকালীন ছিুট

০৭

মাছা: মখুলকুাতনু নছা
সহকারী িশি কা
িসেরাইল সরকাির উ  িবদ ালয়, 
রাজশাহী

চায়না
ামীর সে  সা াৎ 
ও দশনীয় ান 

মণ

১৬.০৬.২০১৯ হেত ৩০.০৬.২০১৯ তািরখ 
পয  মাট ১৫ (পেনর) িদন অথবা যা ার 

তািরখ হেত ১৫ (পেনর) িদন অধগড় বতেন 
অিজত ছিুট

১



০৮

মা: শিফ ল ইসলাম
সহকারী িশ ক
ধানমি ড গভ: বেয়জ হাই লু, 
ঢাকা

সৗিদ আরব
পিব  হ ত 

পালন

০৬.০৭.২০১৯ হেত ২৯.০৮.২০১৯ তািরখ 
পয  মাট ৫৫ (প া ) িদন অথবা যা ার 

তািরখ হেত ৫৫ (প া ) িদন অধগড় বতেন 
অিজত ছিুট

০৯

মা: মা ফা শখ
সহকারী িশ ক
ধনামি ড গভ: বেয়জ হাই লু, 
ঢাকা

সৗিদ আরব
পিব  হ ত 

পালন

১০.০৭.২০১৯ হেত ০৭.০৯.২০১৯ তািরখ 
পয  মাট ৬০ (ষাট) িদন অথবা যা ার 

তািরখ হেত ৬০ (ষাট) িদন অধগড় বতেন 
অিজত ছিুট

১০

শিমন আ ার
সহকারী িশি কা
বিরশাল সরকাির বািলকা উ  
িবদ ালয়, বিরশাল

ভারত
ধমীয় ান মণ

১২.০৫.২০১৯ হেত ২৬.০৫.২০১৯ তািরখ 
পয  মাট ১৫ (পেনর) িদন ী কালীন ও 

পিব  রমজােনর অবকাশকালীন ছিুট

১১

নািসমা আ ার
সহকারী িশি কা
িখলগঁাও সরকাির উ  িবদ ালয়, 
ঢাকা

সৗিদ আরব
পিব  হ ত 

পালন

০৪.০৭.২০১৯ হেত ২২.০৮.২০১৪৯ তািরখ 
পয  মাট ৫০ (প াশ) িদন অথবা যা ার 

তািরখ হেত ৫০ (প াশ) িদন অধগড় 
বতেন অিজত ছিুট

১২

ফারজানা বগম
সহকারী িশি কা
তজগঁাও সরকাির উ  িবদ ালয়, 

ঢাকা

ভারত
দশনীয় ান মণ

০৬.০৬.২০১৯ হেত ১৩.০৬.২০১৯ তািরখ 
পয  মাট ০৮ (আট) িদন ী কালীন ও 

পিব  রমজােনর অবকাশকালীন ছিুট

১৩

রবী নাথ দ
সহকারী িশ ক
কিডএ খানজাহান আলী সরকাির 

মাধ িমক িবদ ালয়, খুলনা

ভারত
দশনীয় ান মণ

০৬.০৫.২০১৯ হেত ১৩.০৬.২০১৯ তািরখ 
পয  মাট ৩৯ (ঊনচি শ) িদন ী কালীন 

ও পিব  রমজােনর অবকাশ

শতাবলী :
(ক)       অ েমািদত সমেয়র অিধক িবেদশ অব ান করেত পারেবন না; 
(খ)        িবেদশ মেণ বাংলােদশ সরকােরর উপর কান আিথক দায়-দািয়  বতােব না;
(গ)        দেশ িফের যথাযথ  কতপৃে র মাধ েম অিধদ রেক অবিহত করেত হেব;
(ঘ)        যথাসমেয় দেশ ত াবতেন ব থ হেল িত ান ধান িতন কমিদবেসর মেধ  িবষয়িট অিধদ রেক
অবিহত করেবন। (ঙ)        িবেদশ মেণর ব য়ভার আয়কর িববরণীেত দশন করেত হেব। 

২৩-৫-২০১৯

সয়দ মাঃ গালাম ফা ক
মহাপিরচালক

ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৫.০০১.১৯.৩১/১ তািরখ: ৯ জ  ১৪২৬
২৩ ম ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) িসিনয়র সিচব, মাধিমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। , .

২



২৩-৫-২০১৯

মাঃ আিম ল ইসলাম টু
সহকারী পিরচালক-১

৩


