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ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.০৮.০০৯.১৭.৯৩৬ তািরখ: 
২৪ জনু ২০১৯

১০ আষাঢ় ১৪২৬

াপনাপন
িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতাগেণর অ েল তঁা দর নােমর
পাে  বিণত অেভাগকতৃ বিহ:বাংলােদশ ছুিট বািতল করা হেলা:

িমক নাম, পদবী ও কম ল অেভাগকতৃ ছুিটর সময় ছুিটর ধরণ
০১ েফসর  রানী সাহা (৩৫৪)

অধ
শহীদ বগম ফিজলাতুন নছা মিুজব 
মহািবদ ালয়, হাজারীবাগ, ঢাকা।

১৬-০১-২০১৯ তািরখ হেত 
১৯-০১-২০১৯ তািরখ পয

০৪ (চার) িদন।

পণূগড়
বতেন 

অিজত 
ছুিট।

০২ েফসর কাজী শিফ র রহমান (৭৯০৬)
অধ াপক (ব ব াপনা)
অধ
মিজদা খাতুন সরকাির মিহলা কেলজ, 
লালমিনরহাট।

২০-০১-২০১৯ তািরখ হেত 
২৬-০১-২০১৯ তািরখ পয  

০৭ (সাত) িদন।

অধগড় 
বতেন 

অিজত 
ছুিট।

০৩ জনাব মশুফীক আহা দ (২০৮৮)
অধ াপক (িহসাবিব ান)
িবেশষ ভার া  কমকতা,
মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
ইনিসটু: আন  মাহন কেলজ, ময়মনিসংহ।

১১-০৫-২০১৯ তািরখ হেত 
২২-০৫-২০১৯ তািরখ পয

 ১২ (বার) িদন।

অধগড় 
বতেন 

অিজত 
ছুিট।

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

রা পিতর আেদশ েম,

২৪-৬-২০১৯

ড. ীকা  মার চ
উপসিচব (অিতির  দািয় )

ন র:
১০ আষাঢ় ১৪২৬১



৩৭.০০.০০০০.০৬৯.০৮.০০৯.১৭.৯৩৬/১(৮) তািরখ: ১০ আষাঢ় ১৪২৬
২৪ জনু ২০১৯

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, 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) জনাব.....................................................................................
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৭) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৮) জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা.................................

২


