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ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১১০.৩২.২২৭.১৯.১৫৪ তািরখ: 
১০ ফ য়াির ২০২০

২৭ মাঘ ১৪২৬

িবষয়: অিজতঅিজত  ছুিটেকছুিটেক  ভতূােপ ভােবভতূােপ ভােব  িশ ািশ া  ছুিটেতছুিটেত  পাপা   সং াসং া
উপযু  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, আপিন জনাব মা: রােশ ল হাসান, সহকারী িশ ক, উ র
খান সরকাির মাধ িমক িবদ ালয়, ঢাকা মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর ারক নং
১িট/২৩িটএম/৯৭/৯৬৯৮ তািরখ : ৩১/০৮/২০০৯ ি . মাতােবক এম.িফল গেবষণার জ  ০১ (এক) বছর এবং

ারক নং ১িট/২৩িটএম/৯৭/১৫৯৫ তািরখ : ২৮/০৯/২০১০ ি . মাতােবক  এম.িফল িলিডং ট ু  িপএইচ.িড
গেবষণার জ  ০১ (এক) বছর িশ াছিুট া  হন। মাউিশ অিধদ েরর ারক নং
৩৭.০২.০০০০.১১০.৩২.১৩৫.২০১৭.১১৯০ তািরখ : ১৬/১০/২০১৭ ি . মাতােবক ০২ ( ই) মােসর িশ াছিুট
বািতল করা হয়। পরবতীেত মাউিশ অিধদ েরর ারক নং ৩৭.০২.০০০০.১১০.৩২.৮৩.২০১৮.৭৭৭ তািরখ :
৩০/০৮/২০১৮ ি . মাতােবক ০২ ( ই) মাস িশ াছিুট এবং ১০ (দশ) মাস অিজত ছিুটসহ মাট ০১ ( ই) বছর
ছিুট ভাগ কেরেছন। অথাৎ আপিন ইেতামেধ  ০২ ( ই) বছর িশ াছিুট ভাগ কেরেছন।

িবএসআর, পাট-১ এর িবিধ-১৯৪ এবং এফআর-৮৪ এবং উ  িশ া সং া  জন শাসন ম ণালেয়র ২০১৫
সােলর াপন অ যায়ী একজন সরকাির কমচারী সম  চা ির জীবেন সেবা  ০২ ( ই) বছর িশ াছিুট পেত
পােরন। যেহত ুআপিন  ইেতামেধ  ০২ ( ই) বছর িশ াছিুট ভাগ কেরেছন তাই আপনার আেবিদত ০৪ (চার)
মাস অিজত ছিুটেক িশ াছিুটেত পা েরর কান েযাগ নই।

এমতাব ায়, িবষয়িট আপনােক িনেদশ েম অবিহত করা হেলা। 

১০-২-২০২০

জনাব মা: রােশ ল হাসান, সহকারী িশ ক, উ র 
খান সরকাির মাধ িমক িবদ ালয়, ঢাকা।
.

ড. বীর মার ভ াচায
পিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১১০.৩২.২২৭.১৯.১৫৪/১(৪) তািরখ: ২৭ মাঘ ১৪২৬
১০ ফ য়াির ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (মাধ িমক), মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র বাংলােদশ, ঢাকা।
২) ধান িশ ক, উ র খান সরকাির মাধ িমক িবদ ালয়, ঢাকা।
৩) িপএটু মহাপিরচালক (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), মাধ িমক ও উ
িশ া অিধদ র বাংলােদশ, ঢাকা।
৪) সংর ণ নিথ।
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১০-২-২০২০

মাঃ তানভীর হাসান 
সহকারী পিরচালক-২
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