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স্মাযক নাং- 37.02.0000.110. ৪৪.০০৩.১৯.১০৫৩  তামযখ : ৩০/0৯/২০১9 মি. 

অমপ আদদ 

মফমএ (াধাযণ মক্ষা) কযাডাদযয মনম্নফমণ িত কভ িকতিাগণ-কক নাদভয াদবি ফমণ িত কদ ও ভদে তিাদদক্ষ ফমিঃ ফাাংরাদদ ভ্রভদণয অনুভমত 

প্রদান কযা দরা। 

ক্রিঃ নাং নাভ,দফী ও কভ িস্থর  
কদদয নাভ 

ভ্রভদণয উদেশ্য, ভেকার ও ছুটিয ধযন 

০১. জনাফ    :          (১২৬৬৩)  

কাযী অধ্যাক (         )  

যকাময টিচা ি কেমনাং কদরজ, াফনা। 

বাযত তীথ ি ও দ িনীে স্থান মযদ িন  

১৬/১২/২০১৯ মি. কথদক ৩১/১২/২০১৯ মি. ম িন্ত 1৬ (দলার) মদন  

(মফজে মদফ, মমশু মিদেয জন্মমদন ও ীতকারীন অফকা ছুটি) 

০২. জনাফ    :            (১৬৫৭৮)  

কাযী অধ্যাক (        )  

যকাময টিচা ি কেমনাং কদরজ, াফনা। 

বাযত, 

কনার ও 

ভুটান 

তীথ িস্থান ও দ িনীে মযদ িন  

১৬/১২/২০১৯ মি. কথদক ৩১/১২/২০১৯ মি. ম িন্ত 1৬ (দলার) মদন  

(মফজে মদফ, মমশু মিদেয জন্মমদন ও ীতকারীন অফকা ছুটি) 

০৩. জনাফ কভাাম্মদ আক্কাছ আরী (১৩২৮৮) 

কাযী অধ্যাক (গমণত) 

যকাময টিচা ি কেমনাং কদরজ, পমযদপুয। 

বাযত তীথ ি ও দ িনীে স্থান মযদ িন  

১৭/১২/২০১৯ মি. কথদক ৩১/১২/২০১৯ মি. ম িন্ত 1৫ (দনয) মদন  

(মফজে মদফ, মমশু মিদেয জন্মমদন ও ীতকারীন অফকা ছুটি) 

০৪. জনাফ কভা: আবু ফকয মমেক 

প্রবালক (ভূদগার)   

যকাময টিচা ি কেমনাং কদরজ, াফনা 

বাযত তীথ ি ও দ িনীে স্থান মযদ িন  

১৭/১২/২০১৯ মি. কথদক ৩১/১২/২০১৯ মি. ম িন্ত 1৫ (দনয) মদন  

(মফজে মদফ, মমশু মিদেয জন্মমদন ও ীতকারীন অফকা ছুটি) 

তিামূ : 

(ক)  অনুদভামদত ভদেয অমতমযক্ত ভদে মফদদ অফস্থান কযদত াযদফন না; 

(খ) কদদ মপদয কর্তিক্ষ-কক অফমত কযদফন; 

(গ) ভ্রভণকারীন ভদে কদীে মুদ্রাে কফতন-বাতা প্রাপ্য দফন; 

(ঘ) এই ভ্রভদণ যকাদযয ককান আমথ িক াংদেল থাকদফ না এফাং 

(ঙ) ভ্রভণ ব্যে আেকয মফফযণীদত প্রদ িন কযদত দফ। 

  30.09. 2019 

(প্রদপয ড. সেদ কভািঃ কগারাভ পারুক) 

ভামযচারক 

 

স্মাযক নাং- 37.02.0000. 110.৪৪.০০৩.১৯. ১০৫৩/১(১২)  তামযখ : ৩০/0৯/২০১9 মি. 
  

অনুমরম অফগমত ও প্রদোজনীে ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য কপ্রযণ কযা র (দজযষ্ঠতায ক্রভানুাদয নে): 

 
০১. মমনেয মচফ, ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষা মফবাগ, মক্ষা ভন্ত্রণারে, ফাাংরাদদ মচফারে, ঢাকা। 

০২. মচফ, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে, কগুন ফামগচা, ঢাকা। 

০৩. ভামযচারক, াদাট ি ও ফম:গভন অমধদপ্তয, আগাযগাঁও, ঢাকা। 

০৪. মযচারক (ক: ও প্র:/প্রমক্ষণ), ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষা অমধদপ্তয ফাাংরাদদ, ঢাকা। 

০৫. কচোযম্যান, কফাভমযক মফভান চরাচর কর্তিক্ষ। 

০৬. প্রধান মাফযক্ষণ কভ িকতিা, মক্ষা ভন্ত্রণারে, ৪৫, পুযানা ল্টন, ঢাকা। 

০৭. অধ্যক্ষ................................................................. 

০৮. ইমভদগ্রন অমপায, ফমগ িভন মফবাগ,..................... 

০৯. উ-মযচারক (প্রমক্ষণ), ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষা অমধদপ্তয ফাাংরাদদ, ঢাকা। 

১০. জনাফ ........................................................................................ 

১১. মএটু ভামযচারক (ভামযচারক ভদাদদেয দে অফগমতয জন্য), ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষা অমধদপ্তয ফাাংরাদদ, ঢাকা। 

12. াংযক্ষণ নমথ।   

 

 

30.09.19 

 (কভা: তানবীয াান) 

কাযী মযচারক (প্রমক্ষণ-২) 
কপানিঃ ৯৫৮৬৫৮৪ 
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