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ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৫.০০১.১৯.৮৩০ তািরখ: 
২০ অে াবর ২০১৯

৪ কািতক ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
সরকাির মা িমক িব ালেয় কমরত বিণত সহকারী িশ েকর আেবদেনর ি েত অধগড় বতেন অিজত অেভাগ ত  বািতল
করা হেলা। 
          

ম নাম, পদিব ও বতমান কম ল র িববরণ
০১. শাহনাজ পারভীন

সহকারী িশ ক
জামাল র সরকাির বািলকা উ  
িব ালয়, জামাল র।

মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর ০১.০৯.২০১৯ তািরেখর 
৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৫.০০৪.১৯-৪৯৭ নং ারেক ০৩ নং িমেক বিণত 
সহকারী িশ ক- ক ভারত, িচিকৎসার জ  ১৪.০৯.২০১৯ হেত ১৮.১০.২০১৯ 
তািরখ পয  ৩৫ (পয়ি শ) িদন অথবা যা ার তািরখ থেক ৩৫ (পয়ি শ) 
িদন অধগড় বতেন অিজত  ম র করা হয়।িক  িতিন র ত  
২৭.০৯.২০১৯ তািরখ হেত ০১.১০.২০১৯ তািরখ পয  ০৫ ( াচ)িদন  
ভাগ কেরন।

০২.১০.২০১৯ হেত ৩১.১০.২০১৯ তািরখ পয  ৩০ (ি শ) িদন অেভাগ ত 
।

এবং মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর ০৬.০৮.২০১৯ তািরেখর 
৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৫.০০৫.১৯-৩৯৪ নং ারেক ০৪ নং িমেক বিণত 
সহকারী িশ ক- ক ভারত, িচিকৎসার জ  ২০.০৮.২০১৯ হেত ৩১.০৮.২০১৯ 
তািরখ পয  ১২ (বার) িদন অথবা যা ার তািরখ থেক ১২ (বার)িদন অধগড় 
বতেন অিজত  ম র করা হয়।িক  িতিন ১২ (বার)িদন ভাগ কেরন নাই।

অতএব সবেমাট ৩০(ি শ) িদন ও ১২(বার) িদন সবেমাট ৪২ (িবয়াি শ) িদন 
অেভাগ ত অধগড় বতেন অিজত  বািতল করা হেলা।

          

২০ -১০ -২০ ১৯

সয়দ মাঃ গালাম ফা ক
মহাপিরচালক

ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৫.০০১.১৯.৮৩০/১(১১) তািরখ: ৪ কািতক ১৪২৬
২০ অে াবর ২০১৯. ১



২০ অে াবর ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িসিনয়র সিচব, মাধিমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। ি  আকষণ: অিতির
সিচব (মা িমক-১)।
২) সিচব, পররা  ম ণালয়, স ন বািগচা, ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক,পাসেপাট ও বিহ:গমন অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
৪) ধান িহসাবর ণ অিফসার, িশ া ম ণালয়, ৪৫ রানা প ন, ঢাকা।
৫) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, ...............................................।
৬) বেদিশক া িনয় ক, বাংলােদশ াংক, ঢাকা।
৭) উপপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া,--------------------- অ ল,----------------------।
৮) ধান িশ ক/ ধান িশি কা, -------------------------------------------------------।
৯) জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা,------------------------------------------------।
১০) জনাব -------------------------------------------------------------------------------।
১১) সংর ণ নিথ।

২০ -১০ -২০ ১৯

মাঃ আিম ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক-১

. ২


