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২৬ নেভ র ২০১৮

১২ অ হায়ণ ১৪২৫

িবষয়: িব.িস.এস.িব.িস.এস.((সাধারণসাধারণ  িশ ািশ া) ) ক াডােররক াডােরর  কমকতাগেণরকমকতাগেণর  অিতিরঅিতির   ভাগকতৃভাগকতৃ  বিহবিহ::বাংলােদশবাংলােদশ  ছুিটছুিট
ম রুকরেণরম রুকরেণর  িবষেয়িবষেয়  চািহতচািহত  তথ ািদতথ ািদ  রণরণ।।

সূ : মাউিশ অিধদ র: ৩৭.০২.০০০০.১০৪.২৫.০২৫.১৭-১০৭৭৪ তািরখ: ১৪-১০-১৮
       
         িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর কমকতা জনাব মাহা দ ফেয়জরু রহমান খান (১৫১০৯),
সহকারী অধ াপক (ইসলােমর ইিতহাস ও সং িৃত), িঘওর সরকাির কেলজ, মািনকগ -এর অ েল
ম রুকতৃ ৮৯(ঊনন ই) িদন ছুিটর পরবতী আেরা ৩০(ি শ) িদন অিতির  ছুিট বিধতকরেণর জ
কতৃপ েক অবিহতকরেণর িবষেয়  কান তথ  পাওয়া যায়িন এবং জনাব মা: লৎুফর রহমান
(২৩৫৩৭), ভাষক (ইসলােমর ইিতহাস ও সং িৃত), সরকাির আেশক মাহমদু কেলজ, জামালপরু-এর
অিতির  ভাগকতৃ বিহ:বাংলােদশ ছুিট ম রুকরেণর িবষেয় কান কাগজপ  পাওয়া যায়িন।
                          
      এমতাব ায়, িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর কমকতা জনাব মাহা দ ফেয়জরু রহমান খান
(১৫১০৯), সহকারী অধ াপক (ইসলােমর ইিতহাস ও সং িৃত), িঘওর সরকাির কেলজ, মািনকগ -এর
অ েল ম রুকতৃ ৮৯(ঊনন ই) িদন ছুিটর পরবতী আেরা ৩০(ি শ) িদন অিতির  ছুিট বিধতকরেণর
জ  কতৃপ েক অবিহতকরেণর িবষেয় েয়াজনীয় কাগজপ সহ  মতামত এবং জনাব মা: লৎুফর
রহমান (২৩৫৩৭), ভাষক (ইসলােমর ইিতহাস ও সং িৃত), সরকাির আেশক মাহমদু কেলজ,
জামালপরু-এর অিতির  ভাগকতৃ বিহ:বাংলােদশ ছুিট ম রুকরেণর িবষেয় েয়াজনীয় কাগজপ সহ
পনুরায় াব রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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মাহা দ রােশ ল ইসলাম
উপসিচব (অিতির  দািয় )
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২) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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