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ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৫.০০১.২০.৯২ তািরখ: 
২০ ফ য়াির ২০২০

৭ ফা নু ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
িশ া ম ণালেয়র ১৫.০৫.২০১৯ তািরেখর ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.০৮.০২১.১৮.৭২৬ ারক
িনেদশনা মাতােবক নতনু সরকািরকতৃ কেলেজর িনে া  িশ ক-কমচারীগণেক নােমর পাে
উে িখত দশ ও সমেয়র জ  শত সােপে  বিহ:বাংলােদশ ছুিট ম রু করা হেলা।

ম নাম, পদিব ও িত ান জাতীয়করেণর 
তািরখ

দেশর 
নাম

াথীত ছিুটর সময়কাল ছিুটর 
কারণ

০১ জনাব হাওয়া আ ার
ভাষক (রা িব ান)

বাউফল সরকাির কেলজ
পটয়ুাখালী

২৪/০৪/২০১৬ সৗিদ 
আরব

২৩/০২/২০২০ হেত 
০৮/০৩/২০২০ পয  অথবা 
যা ার তািরখ থেক ১৫ িদন

ওমরা 
হ

শতসমহূ : 
(ক) অ েমািদত ছুিটর অিতির  সময় িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না;
(খ) দেশ িফের কতপৃ েক অবিহত করেবন;
(গ) ছুিটকালীন সমেয় দশীয় মু ায় বতন-ভাতা াপ  হেবন;
(ঘ) এই মেণ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না;
(ঙ) মণ ব য় আয়কর িববরণীেত দশন করেবন। 

২০-২-২০২০

েফসর ড. সয়দ মা. গালাম ফা ক
মহাপিরচালক
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ন র:
৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৫.০০১.২০.৯২/১(১০)

তািরখ: ৭ ফা নু ১৪২৬
২০ ফ য়াির ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) পররা  সিচব, পররা  ম ণালয়, স ন বািগচা, ঢাকা,
৩) পররা  সিচব, পররা  ম ণালয়, স ন বািগচা, ঢাকা
৪) চয়ারম ান, বসরকাির িবমান চলাচল কতৃপ , িমেটালা, ঢাকা,
৫) মহাপিরচালক, পাসেপাট ও বিহগমন অিধদ র, আগারগাঁও, ঢাকা
৬) চয়ারম ান, বসরকাির িবমান চলাচল কতৃপ , িমেটালা, ঢাকা
৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার ( িটন দািয় ), উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়,বাউফল, পটুয়াখালী
৮) মাঃ রিফ ল ইসলাম, অধ , বাউফল সরকাির কেলজ, পটুয়াখালী
৯) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, ...............
১০) জনাব হাওয়া আ ার, ভাষক (রা িব ান), বাউফল সরকাির কেলজ, পটুয়াখালী

২০-২-২০২০

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক
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