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ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৫.০০১.২০.৮০৫ তািরখ: 
০৩ লাই ২০২২

১৯ আষাঢ ়১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

ম িমক ও উ  িশ া অিধদ রাধীন িব ালয় ও পিরদশন শাখায় কমরত বিণত কমকতাগেণর িনধািরত  িবিধমালা,
১৯৫৯ এর ৩(১)(iii) নং িবিধ মাতােবক অেভাগ ত/অিতির  ভাগ ত  ম র/বািতল করা হেলা। 

ম নাম, পদিব ও 
কম ান 

মেণর ান ও 
উে  

র ধরণ ও তািরখ

০১ জনাব নািসমা 
শাহীন 
িসিনয়র িশ ক 
ধানম  গভ. বেয়জ 
হাই ল, ঢাকা। 

কানাডা 
িচিকৎসাজিনত 

কারেণ 

মাউিশ অিধদ েরর ারক নং ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৪.২০.৩২৮, 
তািরখঃ ২৩.০৩.২০২২ মাতােবক ২৭.০৪.২০২২ তািরখ 
হেত ৩১.০৫.২০২২ি . তািরখ পয  ৩৫ ( য়ি শ) িদন অথবা যা ার 
তািরখ হেত ৩৫ ( য়ি শ) িদন অধগড় বতেন অিজত িচিকৎসা  
ম র করা হয়। িচিকৎসার কারেণ দেশ িফরেত িবল  হওয়ায় তার 
০১.০৬.২০২২ তািরখ হেত ১৩.০৬.২০২২ তািরখ পয  
আেরা ১৩ ( তেরা) িদন অিতির  ভাগ ত অধগড় বতেন অিজত  
ম র করা হেলা। 

০২ জনাব হা দ 
িহউ ীন 

আেনায়ারী 
সহকারী িশ ক 
চ াম কেলিজেয়ট 

ল, চ াম। 

ভারত 
িচিকৎসাজিনত 

কারেণ

মাউিশ অিধদ েরর ারক নং ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৪.২০.৫২৯, 
তািরখঃ ১০.০৫.২০২২ মাতােবক ১৫.০৫.২০২২ তািরখ 
হেত ১৪.০৬.২০২২ি . তািরখ পয  ৩০ (ি শ) িদন অথবা যা ার 
তািরখ হেত ৩০ (ি শ) িদন অধগড় বতেন অিজত  ম র করা 
হয়। সে ি েত িতিন ২৩.০৫.২০২২ হেত ১০.০৬.২০২২ পয  ১৯ 
(উিনশ) িদন  ভাগেশেষ ১১.০৬.২০২২ তািরখ কম েল যাগদান 
করায় ১১.০৬.২০২২ হেত ২১.০৬.২০২২ তািরখ পয  ১১ (এগােরা) 
িদন অেভাগ ত অধগড় বতেন অিজত  বািতল করা হেলা। 

৩-৭-২০ ২২

েফসর মাঃ শােহ ল খিবর চৗ রী
মহাপিরচালক ( ন দািয় )
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ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৫.০০১.২০.৮০৫/১(৫) তািরখ: ১৯ আষাঢ ়১৪২৯
০৩ লাই ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ধান িহসাবর ণ অিফসার, িশ া ম ণালয়, ৪৫ রানা প ন, ঢাকা।
২) উপপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া, ---------------------অ ল, ঢাকা।
৩) ধান িশ ক, ---------------------------------
৪) জনাব ------------------------------------
৫) সংর ণ নিথ।

৩-৭-২০ ২২

মাঃ আিম ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক-১
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