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ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৪.২৫.০০৩.১৯.১০৮৯ তািরখ: 
২৭ অে াবর ২০১৯

১১ কািতক ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
িব.িস.এস. (সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতাগণ- ক িশ া ম ণালেয়র ২৪/০৫/২০১৭ তািরখ এর
নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৯.০১৫.০৬২.১৩-৫৩২, ারক আেদশ মাতােবক তাঁেদর নােমর পাে  উে িখত দশ ও
সমেয় িনে া  শেত বিহঃ বাংলােদশ ছিুট ম রু করা হেলা।

িমক           নাম, পদবী ও কম ল দেশর নাম মেনর উে  ও 
সময়কাল

ছিুটর ধরন

ক) জনাব মাঃ মা ািফজুর রহমান-১৩০৭৬
সহকারী অধ াপক (ইসলােমর ইিতহাস ও 
সং িৃত)
সরকাির আেশক মাহমদু কেলজ, 
জামালপুর

ভারত, নপাল ও 
ভূটান

ধমীয় ও ঐিতহািসক 
দশনীয় ান সমহূ 
পিরদশেনর উে ে  
১৬/১২/২০১৯ তািরখ 
থেক ৩১/১২/২০১৯ 

তািরখ পয  ১৬ ( ষাল) 
িদন

অবকাশকালীন 
ছিুট

খ) জনাব মাঃ মা ািফজুর রহমান 
খান-১৫৭৭৮
সহকারী অধ াপক (ইসলােমর ইিতহাস ও 
সং িৃত)

িড় াম সরকাির কেলজ, িড় াম

ভারত ও নপাল ধমীয় ও ঐিতহািসক ান 
মেণর উে ে  

১৭/১২/২০১৯ তািরখ 
থেক ৩১/১২/২০১৯ 

তািরখ পয  ১৫ (পেনর) 
িদন

অবকাশকালীন 
ছিুট

গ) জনাব সাইফুল ইসলাম-১৩৭৭৭
সহকারী অধ াপক (ইসলােমর ইিতহাস ও 
সং িৃত)

িড় াম সরকাির কেলজ, িড় াম

ভারত ও নপাল ধমীয় ও ঐিতহািসক ান 
মেণর পালেনর উে ে  

১৭/১২/২০১৯ তািরখ 
থেক ৩১/১২/২০১৯ 

তািরখ পয  ১৫ (পেনর) 
িদন

অবকাশকালীন 
ছিুট

ঘ) জনাব সােহলী লতানা-২৩৬৮৭
ভাষক (ইসলােমর ইিতহাস ও সং িৃত)

সরকাির ক িস কেলজ, িঝনাইদহ

ভারত িচিকৎসার উে ে  
১৬/১২/২০১৯ তািরখ 
থেক ৩১/১২/২০১৯ 

তািরখ পয  ১৬ ( ষাল) 
িদন

অবকাশকালীন 
ছিুট

শতসমহূ :
ক) অ েমািদত ছিুটর অিতির  সময় িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না:
খ) দেশ িফের কতপৃ েক অবিহত করেবন:
গ) ছিুটকালীন দশীয় মু ায় বতন-ভাতা াপ  হেবন:
ঘ) এই মেণ সরকােরর কা আিথক সংে ষ থাকেব না এবং

১



ঙ) মণ ব য় আয়কর িববরণীেত দশন করেবন।

২৭-১০-২০১৯

সয়দ মাঃ গালাম ফা ক
মহাপিরচালক

ন র:
৩৭.০২.০০০০.১০৪.২৫.০০৩.১৯.১০৮৯/১(১১)

তািরখ: ১১ কািতক ১৪২৬
২৭ অে াবর ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িসিনয়র সিচব, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২) পররা  সিচব, পররা  ম ণালয়, স ন বািগচা, ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক, পাসেপাট ও বিহগমন অিধদ র আগারগাঁও, ঢাকা।
৪) চয়ারম ান, বসামিরক িবমান চলাচল কতৃপ
৫) ইিমে শন অিফসার, বিহগমন িবভাগ ……………………………
৬) ধান িহসাবর ণ কমকতা, ৪৫, পরুানা প ন, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৭) অধ  …………………………………………………।
৮) জনাব …………………………………………………।
৯) িবভাগীয়/ জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, …………………….....।
১০) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ব ি গত সহকারী, মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা।
১১) সংর নিথ।

২৭-১০-২০১৯

মাহা দ দেলায়ার হােসন
সহকারী পিরচালক

২


