
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া ম ণালয় 

মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ 
সরকাির কেলজ-৪ শাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
www.shed.gov.bd

ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.০৮.০১৮.১৮.৮৯১ তািরখ: 
১৬ জনু ২০১৯

২ আষাঢ় ১৪২৬

াপনাপন
িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতাগেণর অ েল তঁােদর নােমর পাে  বিণত
অিতির  ভাগকতৃ বিহ:বাংলােদশ ছুিট ম রু করা হেলা:

িমক নাম, পদবী ও কম ল অিতির  ম রুকতৃ ছুিটর সময় ম রুকতৃ 
ছুিটর ধরণ

০১ জনাব মা: আ লু মিতন (১৮০৯৭)
সহকারী অধ াপক (রসায়ন)
কাজীপরু সরকাির মন র আলী কেলজ, 
িসরাজগ ।

০১-০৯-২০১৮ 
তািরখ হেত ০৩-০৯-২০১৮ তািরখ 

পয  ০৩ (িতন) িদন।

অধগড় 
বতেন 

অিজত ছুিট।

০২ জনাব মাছা: মহসীনা খাতুন (১৩৭০৮)
সহকারী অধ াপক (ইিতহাস)
সরকাির মিুজবরু রহমান মিহলা 
কেলজ, ব ড়া।

 ০১-০৯-২০১৮ 
তািরখ হেত ০৩-০৯-২০১৮ তািরখ 

পয  ০৩ (িতন) িদন।

অধগড় 
বতেন 

অিজত ছুিট।

০৩ জনাব মাহা দ আিত র রহমান 
(১২৮৯৭)
সহকারী অধ াপক (উি দিবদ া)
আন  মাহন কেলজ, ময়মনিসংহ।

 ১১-০৯-২০১৮ 
তািরখ হেত ১৩-০৯-২০১৮ তািরখ 

পয  ০৩ (িতন) িদন।

অধগড় 
বতেন 

অিজত ছুিট।

০৪ জনাব সািবহা ইসলাম (২৩০৯৬)
ভাষক (গিণত)

নড়াইল সরকাির িভে ািরয়া কেলজ, 
নড়াইল।

১৬-০৪-২০১৮ তািরখ হ ত 
১৮-০৪-২০১৮ তািরখ 
পয  ০৩ (িতন) িদন।

অধগড় 
বতেন 

অিজত ছুিট।

০৫ জনাব সাঈদ আহমদ (২২৯৭৭)
ভাষক (ব ব াপনা)      

সরকাির আেশক মাহমদু কেলজ, 
জামালপরু।

 ০৩-০৯-২০১৮ তািরখ হ ত 
০৫-০৯-২০১৮ তািরখ 
পয  ০৩ (িতন) িদন।

অধগড় 
বতেন 

অিজত ছুিট।

০৬ জনাব মা: মা র রহমান (১৩৯২৬)
সহকারী অধ াপক (িহসাবিব ান)
গাইবা া সরকাির কেলজ, গাইবা া।

০৫-০৯-২০১৮ 
তািরখ হেত ১১-০৯-২০১৮ তািরখ 

পয  ০৭ (সাত) িদন।

অধগড় 
বতেন 

অিজত ছুিট।

১



০৭ জনাব মা: মা ফ হাসাইন (১৮০১৭)
ভাষক (পদাথিবদ া)

িবেশষ ভার া  কমকতা,
মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, 
ঢাকা।
সংযু : িসরাজগ  সরকাির ক লজ, 
িসরাজগ ।

১০-০৯-২০১৮ 
তািরখ হেত ১৫-০৯-২০১৮ তািরখ 

পয  ০৬ (ছয়) িদন।

অধগড় 
বতেন 

অিজত ছুিট।

                                                          
০২. এ আেদশ যথাযথ কতৃপে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা। 

রা পিতর আেদশ েম,

১৬-৬-২০১৯

মিুশদা শারিমন
উপসিচব

ন র:
৩৭.০০.০০০০.০৬৯.০৮.০১৮.১৮.৮৯১/১(৮)

তািরখ: ২ আষাঢ় ১৪২৬
১৬ জনু ২০১৯

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

২


