
একই ারক ও তািরেখ লািভিষ  
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

িশ া ম ণালয় 
মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ 

সরকাির কেলজ-৪ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা

ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.০৮.০১৭.১৭.৬০৯ তািরখ: 
০৩ জনু ২০১৮

২০ জ  ১৪২৫

াপনাপন
             িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডার িন বিণত কমকতাগণ- ক তােদর নােমর পাে  উি িখত দেশ বিণত
সমেয়র জন  িনে া  শেত বিহ:বাংলােদশ ছুিট ম ুর েম িনে া  শেত িবেদশ মেণর অনুমিত দান করা হেলা: 

িমক নাম, পদবী ওকম ল দেশর
নাম

মেণরউে শ  ও সময় ছুিটর ধরন

০১. েফসর আশীষ কুমার রায়
(৩৭৩৫)
অধ

শাহবাজপরু সরকাির
কেলজ, লালেমাহন,

ভালা।

ভারত তীথ ওঐিতহািসক ান
পিরদশেনর উে েশ
০১/০৬/২০১৮ তািরখ
থেক ২১/০৬/২০১৮

তািরখ পয  ২১ (একুশ)
িদন অথবা দািয় ভার
হ াে রর তািরখ থেক

২১ (একুশ) িদন।

গড় বতেন
অিজত ছুিট।

০২. জনাব মাঃ িব াল হােসন
(৭৩২৭)

সহেযাগী অধ াপক
(ইিতহাস)

সরকাির িব.এম. কেলজ,
বিরশাল।

ভারত
ও

ভুটান

ঐিতহািসক ও দশনীয়
ান পিরদশেনর উে েশ
০১/০৬/২০১৮ তািরখ
থেক ২১/০৬/২০১৮

তািরখ পয  ২১ (একুশ)
িদন।

অবকাশকালীন
ছুিট।

০৩. জনাব সরদার আকবর
আলী (৬৯৭৮)

সহেযাগী অধ াপক
(ইিতহাস)

সরকাির িব.এম. কেলজ,
বিরশাল।

ভারত
ও

ভুটান

ঐিতহািসক ও দশনীয়
ান পিরদশেনর উে েশ
০১/০৬/২০১৮ তািরখ
থেক ২১/০৬/২০১৮

তািরখ পয  ২১ (একুশ)
িদন।

অবকাশকালীন
ছুিট।

১



০৪. জনাব মাঃ শিহদলু
ইসলাম (২৪২৯)
সহেযাগী অধ াপক

(ইিতহাস)
া ণবািড়য়া সরকাির

কেলজ, া ণবািড়য়া।

ভারত ও
ভুটান

ঐিতহািসক ও ধমীয়
ান পিরদশেনর উে েশ
০১/০৬/২০১৮ তািরখ
থেক ২১/০৬/২০১৮

তািরখ পয  ২১ (একুশ)
িদন।

অবকাশকালীন
ছুিট।

শতসমূহ:
ক) অনুেমািদত সমেয়র অিতির  সময় িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না;
খ) দেশ িফের কতৃপ েক অবিহত করেবন;
গ) এ মেণ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না; 
ঘ) মণকালীন দশীয় মু ায় বতন ভাতা াপ  হেবন;
ঙ) মণ ব য় আয়কর িববরণীেত দশন করেত হেব এবং
চ) অনুেমািদত ছুিটর অিতির  ছুিট ভাগ অপিরহায হেল িবিধ মাতােবক কতৃপ েক অবিহত করেত হেব।

এ আেদশ যথাযথ কতৃপে র অনুেমাদন েম জাির করা হেলা।

রা পিতর আেদশ েম,

৩-৬-২০১৮

মিুশদা শারিমন
উপসিচব

ন র:
৩৭.০০.০০০০.০৬৯.০৮.০১৭.১৭.৬০৯/১(১১)

তািরখ: ২০ জ  ১৪২৫
০৩ জনু ২০১৮

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হইলঃ 
১) পররা  সিচব, পররা  ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
৩) মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র
৪) অধ ................................., .
৫) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৬) ধান িহসাবর ণ কমকতা, ৪৫ পরুানা প ন, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।, .
৭) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৮) জনাব................................., .
৯) ইিমে শন অিফসার, বিহগমন িবভাগ, .
১০) জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, .
১১) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

২


