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১৮ পৗষ ১৪২৫

িবষয়: িব.িস.এস.িব.িস.এস.((সাধারণসাধারণ  িশ ািশ া) ) ক াডােররক াডােরর  কমকতাগেণরকমকতাগেণর  বিহঃবাংলােদশবিহঃবাংলােদশ  মেণরমেণর  অ মিতঅ মিত  নাম রুনাম রু
সং াসং া ।।

সূ : মাউিশ অিধদ র প  নং: ৩৭.০২.০০০০.১০৩.২৫.০৩৭.১৮-১৪০৭৬ তািরখ: ০৭-১১-১৮

. নাম, পদবী ও বতমান কম ল দেশর নাম মেণর উে  ও সময় ছুিটর ধরণ
০১ ড. মা: গালাম িকবিরয়া ম ডল 

(১০৪৫৬)
অধ
ঠা রগাঁও সরকাির কেলজ, 
ঠা রগাঁও।

ভারত, 
ভটুান
ও 

নপাল

ধমীয় ও ঐিতহািসক ান 
পিরদশেনর উে ে  

১৫-১২-২০১৮ তািরখ হেত 
৩১-১২-২০১৮ তািরখ পয  

১৭ (সেতর) িদন অথবা 
দািয় ভার হ া েরর তািরখ 

হেত ১৭(সেতর) িদন ।

পণূগড় 
বতেন 

অিজত 
ছুিট।

০২ জনাব মা: মিুজবরু রহমান 
(৪৭৩২)
অধ
সাপাহার সরকাির কেলজ, নওঁগা।

ভারত দশনীয় পিরদশেনর উে ে  
১৫-১২-২০১৮ তািরখ হেত 
৩১-১২-২০১৮ তািরখ পয  

১৭ (সেতর) িদন অথবা 
দািয় ভার হ া েরর তািরখ 

হেত ১৭(সেতর) িদন।

পণূগড় 
বতেন 

অিজত 
ছুিট।

০৩ জনাব জােহদা লতানা (২৮৯১)
অধ াপক (উি দিবদ া)
িবেশষ ভার া  কমকতা,
মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, 
ঢাকা। 
সংযু : চ াম কেলজ, চ াম।

ভারত মিডেকল চক-আপ করার 
উে ে  ২০-১১-২০১৮ 

তািরখ হেত ১০-১২-২০১৮ 
তািরখ পয  ২১(এ শ) িদন 
অথবা দািয় ভার হ া েরর 

তািরখ হেত ২১ (এ শ) িদন।

অধগড় 
বতেন 

অিজত 
ছুিট।

      উপযু  িবষয় ও সূে র পিরে ি েত িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত
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কিমশন/িরটািনং অিফসােরর স িত প  না থাকায় তঁােদর বিহঃবাংলােদশ ছুিট িনেদশ েম নাম রু করা
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মহাপিরচালক
মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র

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