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(ক)
াপন

িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতাগেণর অ েল তঁােদর নােমর পাে উে িখত
দেশ বিণত সমেয়র জ
িনে া শেত বিহ:বাংলােদশ ছুিট ম ুর েম িবেদশ মেণর অ মিত
দান করা হেলা:
িমক
নাম, পদবী ও কম ল
দেশর নাম
মেণর উে
ও সময়
ছুিটর ধরণ
০১
জনাব িব িজত চৗধুরী (৩০০০)
ভারত,
তীথ ান ঐিতহািসক
অবকাশ
অধ াপক ( ািণিবদ া)
নপাল
ানসমূহ পিরদশেনর উে ে
কালীন
সরকাির হাজী মুহা দ মহসীন
ও
২১-০৫-২০১৯ তািরখ হেত
ছুিট
কেলজ, চ াম।
ভূটান
২০-০৬-২০১৯ তািরখ পয
৩১(একি শ) িদন।
০২
জনাব ড. মা: রােশদ কিরম
থাইল া ড
ঐিতহািসক ানসমূহ
অবকাশ
(০১৭২৩৩)
২১-০৫-২০১৯ তািরখ হেত
কালীন
সহেযাগী অধ াপক (ভূেগাল ও
২০-০৬-২০১৯ তািরখ পয
ছুিট
পিরেবশ)
৩১(একি শ) িদন।
িবেশষ ভার া কমকতা
মাধ িমক ও উ িশ া
অিধদ র, ঢাকা।
সংযু : সরকাির সারদা
রী
মিহলা কেলজ, ফিরদপুর।
০৩
জনাব ড. নািসমা বগম (৮১০) মালেয়িশ
দশনীয় ান ও ঐিতহািসক
অবকাশ
সহেযাগী অধ াপক ( ািণিবদ া)
য়া
ানসমূহ পিরদশেনর
কালীন
সরকাির িততুমীর কেলজ,ঢাকা
ও
উে ে ০৪-০৬-২০১৯
ছুিট
থাইল া ড তািরখ হেত ২০-০৬-২০১৯
তািরখ পয ১৭(সেতর) িদন।
০৪
জনাব দীপচঁান কা (০৯৩৭১)
ভারত
ীর িচিকৎসার উে ে
অবকাশ
সহেযাগী অধ াপক
২১-০৫-২০১৯ তািরখ হেত
কালীন
(পদাথিব ান)
২০-০৬-২০১৯ তািরখ পয
ছুিট
সরকাির আন েমাহন
৩১(একি শ) িদন।
কেলজ,ময়মনিসংহ।
১

০৫

জনাব মা: আবু তােহর
(০২৬৭৭)
সহেযাগী অধ াপক
(মােনািব ান)
চ াম কেলজ,চ াম।

সৗিদ
আরব
ও
ভারত

পিব ওমরাহ হ পালন
এবং দশনীয় ান
পিরদশেনরউে ে
২১-০৫-২০১৯ তািরখ হেত
২০-০৬-২০১৯ তািরখ পয
৩১ (একি শ) িদন।

অবকাশ
কালীন
ছুিট

শতসমূহ:
ক) অ েমািদত 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;
চ) অ েমািদত ছুিটর অিতির ছুিট ভাগ অপিরহায হেল অবিহত করেত হেব, অ থায় তার িব ে িবিধ
মাতােবক ব ব া হণ করা হেব এবং
ছ) দািয় ভার হ া েরর তািরখ ও কম েল যাগদােনর পরবতী তািরখ উে খপূবক অিধদ র তথ
রণ
করেব।
০২. এ আেদশ যথাযথ কতৃপে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা।
রা পিতর আেদশ েম,
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মুিশদা শারিমন
উপসিচব
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তািরখ: ১২ বশাখ ১৪২৬
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(ক)/১(১৩)
অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ
রণ করা হইল:
১) পররা সিচব, পররা ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
৩) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র
৪) অধ ....................................................................
৫) ম ীর একা সিচব, ম ীর দ র, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
৬) উপম ীর একা সিচব, উপম ীর দ র, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
৭) িসিনয়র সিচব এর একা সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
৮) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
৯) দান িহসাবর ণ কমকতা,িশ া ম ণালয়, ৪৫ পুরানা প ন,ঢাকা
২

১০) ইিমে শন অিফসার,বিহগমন িবভাগ..................................................................
১১) জনাব.....................................................................
১২) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
১৩) জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা..........................................................
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