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ন র: ৫৭.০০.০০০০.০৫৩.০৮.০০১.১৯.৭৫৫ তািরখ: 
৩১ িডেস র ২০১৯

১৬ পৗষ ১৪২৬

াপনাপন
  কািরগির িশ া অিধদ রাধীন িন বিণত িশ া িত ােনর িশ কেদর আেবদেনর পিরে ি েত অিজত ছিুট
ম রুসহ বিণত শেত িবেদশ গমেনর অ মিত দান করা হেলা:

. নং কমকতার নাম, পদবী ও কম ল মেণর সময়কাল মেণর দশ ও উে

১.

জনাব মাঃ আিম র রহমান িব াস
ইন া র (গিণত)
িপেরাজপুর টকিনক াল লু ও 
কেলজ, িপেরাজপুর।

০১/০১/২০২০ তািরখ হেত 
০৭/০১/২০২০ তািরখ পয  ০৭ (সাত) 

িদন অথবা ছিুট ভােগর তািরখ থেক ০৭ 
(সাত) িদন

ধমীয় ান দশেনর িনিম  
ভারত গমন

২.

জনাব রতন মার রায়
ইন া র (বাংলা)
পাবনা টকিনক াল লু ও কেলজ, 
পাবনা।

১৭/১২/২০১৯ তািরখ হেত 
৩১/১২/২০১৯ তািরখ পয  ১৫ (পেনর) 
িদন অথবা ছিুট ভােগর তািরখ থেক ১৫ 
(পেনর) িদন

ধমীয় ান দশেনর িনিম  
ভারত গমন

শতসমহূ:
ক) এ মেণর সম  ব য়ভার তারা িনেজ বহন করেবন।
খ) উ  মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান কার আিথক দায় দািয়  নই।
গ) িবেদেশ উ  সময় শষ হওয়ার সােথ সােথ তারা দেশ ত াবতন কের কােজ যাগদান করেবন।
ঘ) িবেদশ গমেনর পূেব িনয় ণকারী কতপৃে র অ মিত হণ করেত হেব।
ঙ) কান িবেদশী মু ায় বতন ও ভাতা বা তার অংশ িবেশষ হণ করা যােব না।
চ) িবেদেশ তােদর অব ানকালীন সময় অধগড় বতেন অিজত ছিুট িহেসেব গণ  হেব।
ছ) এছাড়া এে ে  ছিুট সং া  অ া  িবধানাবলী েযাজ  হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

৩১-১২-২০১৯

রিহমা আ ার
উপসিচব

ফান: ০২-৯৫৮২০৫৫
ফ া : ৯৫৮৪৪৬৬

১



ইেমইল: sastec3@tmed.gov.bd
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, কািরগির িশ া অিধদ র, আগারগাঁও, ঢাকা
২) যু সিচব (কািরগির), কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়
৩) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৪) সিচেবর একা  সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়
৫) মাননীয় উপম ীর একা  সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৬) পিরচালক, কন লার শাখা, পররা  ম ণালয়, রমনা, ঢাকা
৭) পিরচালক (পাসেপাট ও িভসা), ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র, ঢাকা
৮) উপ-পিরচালক, বাংলােদশ সরকাির মু ণালয়, তজগাঁও, ঢাকা ( াপনিট পরবতী গেজেট কাশ
কের ৫ (পাঁচ) কিপ এ িবভােগ রেণর অ েরাধসহ)
৯) ধান িহসাব র ণ কমকতা, িশ া ম ণালয়, ৪৫, পরুানা প ন, ঢাকা
১০) িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়
(ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
১১) অধ , িপেরাজপরু টকিনক াল লু ও কেলজ , িপেরাজপরু
১২) অধ , পাবনা টকিনক াল লু ও কেলজ, পাবনা
১৩) জনাব মাঃ আিম র রহমান িব াস, ইন া র (গিণত), িপেরাজপরু টকিনক াল লু ও কেলজ,
িপেরাজপরু
১৪) জনাব রতন মার রায়, ইন া র (বাংলা), পাবনা টকিনক াল লু ও কেলজ, পাবনা
১৫) অিতির  সিচব (কািরগির) এর ব ি গত কমকতা, িশ া ম ণালয়

২


