গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
সরকাির কেলজ শাখা-১
www.dshe.gov.bd
৪ আি ন ১৪২৭
তািরখ:
১৯ সে র ২০২০

ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৩.২৫.০০৩.২০.২৫৬

অিফস আেদশ
িব.িস. এস. (সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতােদর নােমর পাে
বিহঃবাংলােদশ ছুিট এত ারা বািতল করা হেলা:
: নাম, পদবী ও কম ল

বিণত ম ুরকৃত ছুিটর অেভাগকৃত

িশ া ম ণালয়/অিধদ েরর ারক, তািরখ দেশ ভাগকৃত অেভাগকৃত
ও ম ুরকৃত ছুিট
র নাম ছুিট র ছুিটর পিরমান
পিরমান
০১. জনাব জসমীন
মাউিশ অিধদ েরর ারক
সৗিদ কািভড- ১০/০৭ /২০২০
লতানা-১৭৭৭৭
নং-৩৭.০২.০০০০. ১০৩.২৫.০৪৬.২০১৯- আরব ১৯
তািরখ হেত
সহকারী অধ াপক, গাহ
৩৪৯, তািরখ-০৩/০৩/ ২০২০ মাতােবক
মহামারী ২৫/০৮/২০২০
অথনীিত
পিব হ পালেনর উে ে
র
তািরখ প
িবেশষ ভার া কমকতা
১০/০৭/২০২০ তািরখ হেত ২৫/০৮/ ২০২০
বতমান
৪৫
মাধ িমক ও উ িশ া
তািরখ প ৪৫ (পঁয়তাি শ) িদন অধগড়
পিরি িত (পঁয়তাি শ)
অিধদ র, ঢাকা
বতেন অিজত ছুিট
র কারেন িদন অধগড়
সংযু ঃ য়ারীপাড়া সরকাির
ছুিট ভাগ বতেন অিজত
মহািবদ ালয়, ঢাকা
কেরনিন
ছুিট
।
০২ জনাব মাঃ শিফ ল
মাউিশ অিধদ েরর ারক
সৗিদ কািভড- ২২/০৬/২০২০
. ইসলাম-১৫২৯৯
নং-৩৭.০২.০০০০.
আরব ১৯
তািরখ হেত
সহকারী অধ াপক, ভূেগাল ও ১০৩.২৫.০০৬.১৯-১০০,
মহামারী ১০/০৮/২০২০
পিরেবশ
তািরখ-২৪/০২/২০২০ মাতােবক পিব
র
তািরখ প
সরকাির শা লতান
হ পালেনর উে ে ২২/০৬/২০২০
বতমান ৫০ (প াশ)
কেলজ, ব ড়া
তািরখ হেত ১০/০৮/২০২০ তািরখ প
পিরি িত িদন অধগড়
৫০ (প াশ) িদন অধগড় বতেন অিজত
র কারেন বতেন অিজত
ছুিট
ছুিট ভাগ
ছুিট
কেরনিন
।
০৩ জনাব মাহা: িরয়াজুল
মাউিশ অিধদ েরর ারক
সৗিদ কািভড- ০২/০৭/২০২০
. ইসলাম-১৩৬৭৯
নং-৩৭.০২.০০০০. ১০৩.২৫.০০৬.১৯-১৩, আরব ১৯
তািরখ হেত
সহকারী অধ াপক,
তািরখ-১৫/০১/২০২০ মাতােবক পিব
মহামারী ২০/০৮/২০২০
ািণিবদ া
হ পালেনর উে ে ০২/০৭/২০২০
র
তািরখ প
জয়পুরহাট সরকাির কেলজ, তািরখ হেত ২০/০৮/২০২০ তািরখ প
বতমান ৫০ (প াশ)
জয়পুরহাট
৫০ (প াশ) িদন অধগড় বতেন অিজত
পিরি িত িদন অধগড়
ছুিট
র কারেন বতেন অিজত
ছুিট ভাগ
ছুিট
কেরনিন
।
১

০৪ জনাব মাহা দ শিফ ল
. ইসলাম-১৪৪৫১
সহকারী অধ াপক,
পদাথিব ান
মুিদনী সরকাির কেলজ,
টা াইল

মাউিশ অিধদ েরর ারক
সৗিদ কািভড- ২৫/০৬/২০২০
নং-৩৭.০২.০০০০.
আরব ১৯
তািরখ হেত
১০৩.২৫.০০৬.১৯-১২৩, তািরখ-০৯/০৩/
মহামারী ০৮/০৮/২০২০
২০২০ মাতােবক পিব হ পালেনর
র
তািরখ প
উে ে ২৫/০৬/২০২০ তািরখ হেত
বতমান
৪৫
০৮/০৮/ ২০২০ তািরখ প ৪৫
পিরি িত (পঁয়তাি শ)
(পঁয়তাি শ) িদন অধগড় বতেন অিজত ছুিট
র কারেন িদন অধগড়
ছুিট ভাগ বতেন অিজত
কেরনিন
ছুিট
।
০৫ জনাব আবু কালাম-২২৭৪৮ মাউিশ অিধদ েরর ারক
ভারত কািভড- ১৯/০৬/২০২০
.
ভাষক, ািণিবদ া
নং-৩৭.০২.০০০০.
১৯
তািরখ হেত
রাজবাড়ী সরকাির কেলজ, ১০৩.২৫.০০৬.১৯-১৩২, তািরখ-১০/০৩/
মহামারী ০৮/০৭/২০২০
রাজবাড়ী
২০২০ মাতােবক িচিকৎসার উে ে
র
তািরখ প
১৪/০৫/২০২০ তািরখ হেত ১৮/০৬/২০২০
বতমান ২০ (িবশ) িদন
তািরখ প ৩৬ (ছি শ) িদন অবকাশ ছুিট
পিরি িত অধগড় বতেন
এবং ১৯/০৬/২০২০ তািরখ হেত ০৮/০৭/
র কারেন অিজত ছুিট
২০২০ তািরখ প ২০ (িবশ) িদন অধগড়
ছুিট ভাগ
বতেন অিজত ছুিটসহ মাট ৫৬ (ছা া )
কেরনিন
িদন
।
০৬ জনাব নাজনীন িবনেত
মাউিশ অিধদ েরর ারক
সৗিদ কািভড- ১০/০৭ /২০২০
. লায়লা-১৮৪০০১৩১৩১২ নং-৩৭.০২.০০০০.১০৩.২৫.০৪৬.২০১৯- আরব ১৯
তািরখ হেত
ভাষক, ািণিবদ া
৩৪৯, তািরখ-০৩/০৩/২০২০ মাতােবক
মহামারী ২৫/০৮/২০২০
িবেশষ ভার া কমকতা
পিব হ পালেনর উে ে ১০/০৭
র
তািরখ প
মাধ িমক ও উ িশ া
/২০২০ তািরখ হেত ২৫/০৮/২০২০ তািরখ
বতমান
৪৫
অিধদ র, ঢাকা
প ৪৫ (পঁয়তাি শ) িদন অধগড় বতেন
পিরি িত (পঁয়তাি শ)
সংযু ঃ য়ারীপাড়া সরকাির অিজত ছুিট
র কারেন িদন অধগড়
মহািবদ ালয়, ঢাকা
ছুিট ভাগ বতেন অিজত
কেরনিন
ছুিট
।

১৯-৯-২০২০
েফসর ড. সয়দ মা. গালাম ফা ক
মহাপিরচালক
৪ আি ন ১৪২৭
ন র:
তািরখ:
১৯ সে র ২০২০
৩৭.০২.০০০০.১০৩.২৫.০০৩.২০.২৫৬/১(৯)
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) পিরচালক (কেলজ ও শাসন), মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা
৩) উপ-পিরচালক (কেলজ-১/সা: শাসন), মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা
৪) ধান িহসাবর ণ কমকতা, ৪৫, পুরানা প ন, িশ া ম ণালয়, ঢাকা
৫) অধ ……………………………………………………
২

৬) জনাব…………………………………………………….
৭) িবভাগীয়/ জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা………………………….
৮) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ব ি গত সহকারী, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা
৯) সংর ণ নিথ।

১৯-৯-২০২০
মীর রাহাত মা ম
সহকারী পিরচালক

৩

