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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যশমক ও উচ্চশশক্ষা অশিেপ্তর 

সরকাশর মাধ্যশমক শাখা 

www.dshe.gov.bd 

ঢাকা 

নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৫.০০২.২০.৪৬২ তাশরখ: 

      ১৮ চৈত্র ১৪২৭ 

    ০১ এশপ্রল ২০২১ 

 

অশিস আদেশ 

 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তরািীন সরকাশর মাধ্যশমক শবদ্যালদয় শনম্নবশণ িত শশক্ষক/শশশক্ষকার নাদমর পাদবি উশিশখত উদেদে 

বশণ িত শতিসাদপদক্ষ ছুটি মঞ্জুরসহ শবদেশ ভ্রমদণর অনুমশত  প্রোন করা হদলা। 

 

ক্রম নাম, পদবি ও কম মস্থল ভ্রমণের স্থান ও উণেশ্য ছুটির ধরে ও তাবরখ 

০১. 

উবম মলা ঢালী  

সহকাবর বিক্ষক  

শিখ হাবসনা সরকাবর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কণলজ 

শগাপালগঞ্জ 

ভারত বিবকৎসার জন্য 

ভ্রমে 

১৪.০৪.২০২১ হণত ১৯.০৫.২০২১ তাবরখ 

পর্ মন্ত ৩৬ (ছবিি) বদন পবিি রমজান ও 

ঈদ-উল-বিতর অিকাি ছুটির অনুমবত 

০২. 

গীতা মজুমদার  

সহকাবর বিক্ষক  

শিখ হাবসনা সরকাবর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কণলজ 

শগাপালগঞ্জ 

ভারত বিবকৎসার জন্য 

ভ্রমে 

১৪.০৪.২০২১ হণত ১৯.০৫.২০২১ তাবরখ 

পর্ মন্ত ৩৬ (ছবিি) বদন পবিি রমজান ও 

ঈদ-উল-বিতর অিকাি ছুটির অনুমবত 

০৩. 

আলপনা বিশ্বাস   

সহকাবর বিক্ষক  

শিখ হাবসনা সরকাবর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কণলজ 

শগাপালগঞ্জ 

ভারত বিবকৎসার জন্য 

ভ্রমে 

১৪.০৪.২০২১ হণত ১৯.০৫.২০২১ তাবরখ 

পর্ মন্ত ৩৬ (ছবিি) বদন পবিি রমজান ও 

ঈদ-উল-বিতর অিকাি ছুটির অনুমবত 

০৪. 

শমাোঃ আলমগীর কিীর 

সহকারী বিক্ষক 

িট্টগ্রাম সরকাবর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয় নাবসরািাদ 

িট্টগ্রাম 

ভারত বিবকৎসার জন্য 

ভ্রমে 

০১.০৫.২০২১ হণত ১৯.০৫.২০২১ তাবরখ 

পর্ মন্ত ১৯ (উবনি) বদন পবিি রমজান ও 

ঈদ-উল-বিতর অিকাি ছুটির অনুমবত 

০৫. 

শমাোঃ রবিকুল ইসলাম  

সহকারী বিক্ষক 

ধানমবি গভ: িণয়জ হাই স্কুল 

ঢাকা 

ভারত বিবকৎসার জন্য 

ভ্রমে 

২০.০৭.২০২১ হণত ২৯.০৭.২০২১ তাবরখ 

পর্ মন্ত ১০ (দি) বদন ঈদ-উল-আর্হা ও 

গ্রীষ্মকালীন অিকাি ছুটির অনুমবত 

 

িতমািলী: 

(ক) অনুণমাবদত সমণয়র অবধক সময় বিণদি অিস্থান করণত পারণিন না; 

(খ) বিণদি ভ্রমণে িাাংলাণদি সরকাণরর উপর শকান আবথ মক দায়-দাবয়ত্ব িতমাণি না; 

(গ) শদণি বিণর র্থার্থ কর্তমপণক্ষর মাধ্যণম এ অবধদপ্তরণক অিবহত করণত হণি;  

(ঘ) র্থাসমণয় শদণি প্রতযািতমণন ব্যথ ম হণল প্রবতষ্ঠান প্রধান বতন কম মবদিণসর মণধ্য বিষয়টি অবধদপ্তরণক অিবহত 

করণিন; 
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(ঙ) বিণদি ভ্রমণের ব্যয়ভার আয়কর বিিরেীণত প্রদি মন করণত হণি। 

 

 

 

 

 

১-৪-২০২১ 

প্রদিসর ড. চসয়ে মমা. মগালাম িারুক 

মহাপশরৈালক 

 

নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৫.০০২.২০.৪৬২/১(১৩) তাশরখ: 

    ১৮ চৈত্র ১৪২৭ 

   ০১ এশপ্রল ২০২১ 

অবগশত ও প্রদয়াজনীয় (প্রদযাজয মক্ষদত্র) ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুশলশপ মপ্ররণ করা হইল: 

 

 

১) সশৈব, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবভাগ, শশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সশৈবালয়, ঢাকা। দৃশি আকর্ িণ: অশতশরক্ত সশৈব (মাধ্যশমক-১)। 

২) মহাপশরৈালক, পাসদপার্ ি ও বশহ: গমন অশিেপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

৩) প্রিান শহসাবরক্ষণ অশিসার, শশক্ষা মন্ত্রণালয়, পুরানা পল্টন, ঢাকা। 

৪) শবভাগীয় শহসাব শনয়ন্ত্রক, .................................। 

৫) চবদেশশক মুদ্রা শনয়ন্ত্রক, বাাংলাদেশ ব্যাাংক, ঢাকা। 

৬) উপপশরৈালক, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা, .....................অঞ্চল.............................। 

৭) শসদেম এনাশলে, ইএমআইএসদসল, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর, ঢাকা (ওদয়বসাইদর্ প্রকাদশর অনুদরাি করা হদলা)। 

৮) ইশমদগ্রশন অশিসার, হযরত শাহজালাল আন্তজিাশতক শবমান বন্দর, ঢাকা/হযরত শাহ আমানত আন্তজিাশতক শবমান বন্দর, 

ৈট্টগ্রাম/ওসমানী আন্তজিাশতক শবমান বন্দর, শসদলর্। 

৯) মবনাদপাল স্থল বন্দর, শাশ িা, যদশার/মভামরা স্থল বন্দর, সাতক্ষীরা/বুশিমারী স্থল বন্দর, লালমশনরহার্/শহশল স্থল বন্দর, হাশকমপুর, 

শেনাজপুর/েশ িনা স্থল বন্দর, চুয়াডাঙ্গা/মসানা মসশজে স্থল বন্দর, ৈাঁপাইনবাবগঞ্জ/আখাউিা স্থল বন্দর, ব্রাহ্মণবািীয়া/তামাশবল স্থল 

বন্দর, শসদলর্/শবদলাশনয়া স্থল বন্দর, মিনী/বাাংলাবান্ধা স্থল বন্দর, মততুশলয়া, পঞ্চগি। 

১০) প্রিান শশক্ষক/প্রিান শশশক্ষকা,............................। 

১১) মজলা শশক্ষা অশিসার, .................................। 

১২) মজলা/উপদজলা শহসাবরক্ষণ কম িকতিা,..........................। 

১৩) জনাব.......................................। 

১৪) সাংরক্ষণ নশি। 

 

 

 

১-৪-২০২১ 

মমাোঃ আশমনুল ইসলাম টুকু 

সহকারী পশরৈালক-১ 

 

 

 

 

 

 

 

২ 


