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(একই তারিখ ও স্মািককি প্ররতস্থারিত) 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাকেশ সিকাি 

রশক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা অরিেপ্তি 

সিকারি মাধ্যরমক শাখা 
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ঢাকা 

 

স্মািক নম্বি: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৩.২০.১২০৪ তারিখ: 

  15 পিৌষ ১৪২৭ 

30 রিকসম্বি ২০20 

অরিস আকেশ 

 

১৯৭৯ সাকলি বাাংলাকেশ সারভিকসস (শ্রারি রবকনােন ভাতা) রবরি ১২ জুলাই/৯৯ ইাং তারিকখি অব/অরব/বাউ-১/ভাতা-১৬/৯৫-

১৭৬ নাং স্মািক ও জুলাই/৯৯ ইাং তারিকখি অব/অরব/বাউ-১/রবরি-৩০/৯৯/১২০৭ স্মািকক বরণ িত নীরতমালাি আকলাকক বরণ িত 

কম িকতিাগকণি নাকমি িাকবি উরিরখত তারিখ হকত ১৫ (িকনকিা) রেকনি শ্রারি রবকনােন ছুটি মঞ্জুি কিা হকলা। 

 

ক্রম নাম, িেবী ও বতিমান কম িস্থল অনুকমারেত ছুটিি তারিখ মিব্য 
 

০১ পমাোঃ জাকয়দুি িহমান  

পজলা রশক্ষা অরিসাি 

পজলা রশক্ষা অরিস, কুরিয়া।  

১৪.০৫.২০২১ ররোঃ হকত ২৮.০৫.২০২১ ররোঃ 

ির্ িি ১৫ (িকনকিা) রেকনি  শ্রারি রবকনােন 

ছুটি 

১ মাকসি মূল পবতকনি 

সমিরিমান অর্ ি। 

০২ পমাোঃ হায়োি আলী  

প্রিান রশক্ষক (ভািপ্রাপ্ত)  

মরণিামপুি সিকারি বারলকা উচ্চ রবদ্যালয় 

মরনিামপুি, র্কশাি।  

১৫.১২.২০২০ ররোঃ হকত ২৯.১২.২০২০ ররোঃ 

ির্ িি ১৫ (িকনকিা) রেকনি  শ্রারি রবকনােন 

ছুটি 

১ মাকসি মূল পবতকনি 

সমিরিমান অর্ ি। 

০৩ অকলাক কুমাি তিিোি  

প্রিান রশক্ষক (ভািপ্রাপ্ত)  

শহীে আলী আহম্মে সিকারি বারলকা উচ্চ রবদ্যালয়, 

সাতক্ষীিা।  

১৫.১২.২০২০ ররোঃ হকত ২৯.১২.২০২০ ররোঃ 

ির্ িি ১৫ (িকনকিা) রেকনি  শ্রারি রবকনােন 

ছুটি 

১ মাকসি মূল পবতকনি 

সমিরিমান অর্ ি। 

০৪ পমাোঃ আবদুল আরজজ   

প্রিান রশক্ষক (ভািপ্রাপ্ত)  

আবদুি িহমান সিকারি বারলকা উচ্চ রবদ্যালয়, 

চট্রগ্রাম।   

১৫.১২.২০২০ ররোঃ হকত ২৯.১২.২০২০ ররোঃ 

ির্ িি ১৫ (িকনকিা) রেকনি  শ্রারি রবকনােন 

ছুটি 

১ মাকসি মূল পবতকনি 

সমিরিমান অর্ ি। 

০৫ এ, পক, এম, মুরমনুল হক  

প্রিান রশক্ষক (ভািপ্রাপ্ত)  

সীতাকুন্ড সিকারি আেশ ি উচ্চ রবদ্যালয়, সীতাকুন্ড, 

চট্রগ্রাম।   

২০.০৭.২০২০ ররোঃ হকত ০৩.০৮.২০২০ 

ররোঃ ির্ িি ১৫ (িকনকিা) রেকনি  শ্রারি 

রবকনােন ছুটি 

১ মাকসি মূল পবতকনি 

সমিরিমান অর্ ি। 

০৬ এস, এম, রজয়াউল হায়োি পহনিী    

প্রিান রশক্ষক  

গভ. মুসরলম হাই স্কুল, চট্রগ্রাম।   

১৫.১২.২০২০ ররোঃ হকত ২৯.১২.২০২০ ররোঃ 

ির্ িি ১৫ (িকনকিা) রেকনি  শ্রারি রবকনােন 

ছুটি 

১ মাকসি মূল পবতকনি 

সমিরিমান অর্ ি। 
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প্রকিসি ি. সসয়ে পমা. পগালাম িারুক 

মহািরিচালক 
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অনুরলরি সেয় অবগরত ও প্রকর্া়জনীর়্ কার্ িাকর্ ি পপ্রিণ কিা হকলা (কজেষ্ঠতাি ক্রমনুসাকি নয়): 

১) িরিচালক (ককলজ ও প্রশাসন), মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা অরিেপ্তি, বাাংলাকেশ, ঢাকা। 

২) প্রিান রহসাবিক্ষণ কম িকতিা, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫ পুিানা িল্টন, ঢাকা। 

৩) প্রশাসরনক/রহসাবিক্ষণ কম িকতিা, মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা অরিেপ্তি, বাাংলাকেশ, ঢাকা। 

৪) অর্ ি ও রহসাব শাখা, মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা অরিেপ্তি, বাাংলাকেশ ঢাকা। 

৫) জনাব-----------------------------------------------------। 

৬) িকুকমকেশন পসল, মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা অরিেপ্তি, বাাংলাকেশ, ঢাকা। 

৭) সাংিক্ষণ নরর্। 

 

 

 

 

30-১২-২০২০ 

পমাোঃ আরমনুল ইসলাম টুকু 

সহকািী িরিচালক-1 
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