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ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭১.২৫.৭০২.১৯.১০২ তািরখ: 
১০ মাচ ২০২২

২৫ ফা ন ১৪২৮

াপনাপন
           িন বিণত কমকতার নােমর পাে  বিণত সমেয়র জ  িনে া  শেত বিহঃবাংলােদশ  ম র েম সংি
দেশ গমন ও অব ােনর অ মিত দান করা হেলা:

ম নাম, পদিব, বতমান 
কম ল ও বতন ম

 দেশর নাম
 ( মেণর 
উে )

মেণর সময়কাল ও র ধরণ কালীন দািয় পালন

 ১. জনাব সািবনা 
ইয়াসিমন, ধান 
িশ ক, ধানমি  গভ: 
বেয়জ হাই ল, ঢাকা 

রাে  া 
অ হ মা ও 
স ােনর সােথ 
সা াত।

০৯.০৩.২০২২ হেত ০২.০৪.২০২২ 
তািরখ পয  অথবা যা ার তািরখ 
হেত ২৫( িচশ) িদন অধগড় বতেন 
অিজত ।

জনাব সািবনা ইয়াসিমন এর 
কালীন দািয়  পালন করেবন 

জনাব ফিরদা ইয়াছিমন, সহকারী 
ধান িশ ক, াভািত শাখা, 

ধানমি  গভ: বেয়জ হাই ল, 
ঢাকা।

শতস হ:
(ক) িতিন িনজ খরেচ এ মণ স  করেবন। এ মেণ বাংলােদশ সরকার ানীয়/ বেদিশক ায় কান খরচ বহন করেব
না;
 (খ) িতিন অ েমািদত সমেয়র অিতির  সময় িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না এবং যথাসমেয় দেশ িফের এেস
মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর মা েম ম ণালয়েক অবিহত করেবন;
 (গ) যথাসমেয় দেশ িফের কম েল যাগদােন থ হেল মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র এবং সংি  িত ান ধান

ার কম েল যাগদােনর িনধািরত তািরখ হেত ০৩(িতন) িদেনর মে  ার অ পি িতর িবষেয় িতেবদন ম ণালেয়
রণ করেব;

(ঘ) িবেদেশ অব ানকালীন িতিন বাংলােদশী ায় বতন-ভাতা া  হেবন;
(ঙ) সংি  কমকতার মণ য় ার আয়কর িহসাব িববরণীেত দশন করেত হেব। িবেদশ মেণর েব িতিন কান
তািরখ থেক মণ করেবন তা ক প েক িলিখতভােব জানােবন এবং মণ শেষ যাগদােনর িবষয় ও িলিখতভােব
ক প েক অবিহত করেবন।
(চ) িতিন অ েমািদত  ভাগ না করেলও ম র ত  ভাগ হেয়েছ মেম তীয়মান হেব। ম র ত  বািতলেযা
নয়।

০২।    যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।
                                                                                     রা পিতর আেদশ েম,

১



১০-৩-২০২২
খােলদা আখতার

সিচব (অিতির  দািয় )
ফান: ৯৫৭৬৬৭৯
ফ া : ৯৫১৪১১৪

ইেমইল: info@moedu.gov.bd

ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭১.২৫.৭০২.১৯.১০২/১(১৪) তািরখ: ২৫ ফা ন ১৪২৮
১০ মাচ ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িসিনয়র সিচব, পররা  ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, িশ া ভবন, ঢাকা।
৩) মা বর হাইকিমশনার/রা ত, বাংলােদশ হাইকিমশন/ তাবাস, ওয়ািশংটন িডিস, রা ।।
৪) মহাপিরচালক পাসেপাট ও বিহগমন অিধদ র, ঢাকা
৫) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (অিফস আেদশ  ওেয়ব সাইেট কােশর
অ েরাধসহ)
৭) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাাক।
৮) ভার া  কমকতা, বিহগমন িবভাগ ( হল ব র), বনােপাল, যেশার /িহিল, িদনাজ র/বাংলাবা া, প গড়/ ভামরা,
সাত ীরা।
৯) পিরচালক/ উপপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া ঢাকা অ ল, ঢাকা
১০) জলা িশ া অিফসার, ময়মনিসংহ।
১১) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, িশ া ম ণালয়, ৪৫ রানা প ন, ঢাকা।
১২) জলা িহসাব র ণ কমকতা, ময়মনিসংহ।
১৩) জনাব জনাব সািবনা ইয়াসিমন, ধান িশ ক, ধানমি  গভ: বেয়জ হাই ল, ঢাকা ।
১৪) জনাব ফিরদা ইয়াছিমন, সহকারী ধান িশ ক, াভািত শাখা, ধানমি  গভ: বেয়জ হাই ল, ঢাকা।
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সিচব (অিতির  দািয় )
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