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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

www.dshe.gov.bd 

 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৩.১৯.৮২৪ তামরখ: 

  31 ভাদ্র ১৪২৭ 

15 সসদেম্বর ২০20 

 

অমিস আদেশ 

 

 

মধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা অমিদপ্তরািীন মিদ্যালয় ও পমরদি শন িাখায় কম শরত িমণ শত কম শকতশাগণকক মনি শামরত 

ছুটি মিমিমালা, ১৯৫৯ এর ৩(১)(iii) নং মিমি মমাতাকিক মাতৃত্বজমনত কারকণ পূণ শগড় মিতকন অমজশত ছুটি 

মঞ্জুর করা হকলা।  

ক্রম নাম, পদমি ও কম শস্থান  ছুটির িরণ ও তামরখ 

০১ মমাহমিনা আফমরন  

িহকারী মিমক্ষকা (গমণত)   

মমাহাম্মদপুর িরকামর উচ্চ মিদ্যালয়, ঢাকা।  

২৪.০৮.২০১৯ মেকক ১৮.০২.২০২০ তামরখ পর্ শন্ত ১৭৯ 

(একিত উনআমি) মদন ম াগকৃত ২য় মাতৃত্ব ছুটি মঞ্জুর 

করা মর্কত পাকর। 

০২ িািমরনা সুলতানা  

িহকারী মিমক্ষকা (ইংকরমজ)   

িাংলা িাজার িরকামর িামলকা উচ্চ মিদ্যালয়, 

ঢাকা।  

১১.০৬.২০২০ মেকক ০৮.১২.২০২০ তামরখ পর্ শন্ত ১৮০ 

(একিত আমি) মদন ম াগকৃত ১ম মাতৃত্ব ছুটি মঞ্জুর করা 

মর্কত পাকর। 

০৩ মরাককয়া সুলতানা  

িহকামর মিমক্ষকা (ভূকগাল)  

দারুি িালাম িরকামর মাধ্যমমক মিদ্যালয়, 

ঢাকা।  

২১.০৮.২০১৯ মেকক ১৬.০২.২০২০ তামরখ পর্ শন্ত ১৮০ 

(একিত আমি) মদন ম াগকৃত ২য় মাতৃত্ব ছুটি মঞ্জুর করা 

মর্কত পাকর। 

০৪ পুরিী মজুমদার  

িহকামর মিমক্ষকা (ভূকগাল)  

দারুি িালাম িরকামর মাধ্যমমক মিদ্যালয়, 

ঢাকা। 

১৬.০৬.২০১৯ মেকক ১১.১২.২০১৯ তামরখ পর্ শন্ত ১৭৯ 

(একিত উনআমি) মদন ম াগকৃত ২য় মাতৃত্ব ছুটি মঞ্জুর 

করা মর্কত পাকর। 

০৫ জান্নাত আরা  

িহকামর মিমক্ষকা (ইংকরমজ)  

মক. মক. গ . ইনমিটিউিন, মুমিগঞ্জ।  

১১.০৭.২০২০ মেকক ০৭.০১.২০২১ তামরখ পর্ শন্ত ১৮০ 

(একিত আমি) মদন ম াগকৃত ১ম মাতৃত্ব ছুটি মঞ্জুর করা 

মর্কত পাকর। 
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০৬ আফমরন আক্তার  

িহকামর মিমক্ষকা (জীি মিজ্ঞান)  

মক. মক. গ . ইনমিটিউিন, মুমিগঞ্জ। 

০১.০৭.২০২০ মেকক ২৭.১২.২০২০ তামরখ পর্ শন্ত ১৮০ 

(একিত আমি) মদন ম াগকৃত ১ম মাতৃত্ব ছুটি মঞ্জুর করা 

মর্কত পাকর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৫-৯-২০২০ 

প্রদিসর ড. সসয়ে সমা. সগালাম িারুক 

মহাপমরচালক 

 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৩.১৯.৮২৪ তামরখ: 

  31 ভাদ্র ১৪২৭ 

15 সসদেম্বর ২০20 

 

অবগমত ও প্রদয়াজনীয ়(প্রদযাজয সক্ষদে) ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুমলমপ সপ্ররণ করা হদলা: 

১) প্রিান মহসাবরক্ষণ অমিসার, মশক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা। 

২) উপপমরচালক, মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা। 

৩) প্রিান মশক্ষক, ..............................................................। 

৪) জনাব ..................................................................। 

৫) সাংরক্ষণ নমি। 

 

 

 

১৫-৯-২০২০ 

সমাোঃ আমমনুল ইসলাম টুকু 

সহকারী পমরচালক-১ 

 

 

 

 

 

২ 


