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ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৩.২৫.০০২.২০.১৯৫ তািরখ: 
২৩ আগ  ২০২০

৮ ভা  ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

: নাম, পদবী ও কম ল িশ া ম ণালয়/অিধদ েরর ারক, তািরখ ও 
ম র ত 

দেশর 
নাম

ভাগ ত 
 র 

পিরমান

অেভাগ ত 
র পিরমান

০১. জনাব কাজী মাহা দ 
ওয়ািহদ উ াহ-১৪৩২১
সহকারী অ াপক, গিণত
নায়াখালী সরকাির মিহলা 

কেলজ, নায়াখালী

মাউিশ অিধদ েরর ারক নং-৩৭.০২.০০০০. 
১০৩.২৫.০০৬.১৯-৮০,তািরখ-১৩/০২/২০২০ 
মাতােবক পিব   পালেনর উে ে  

২১/০৬/২০২০ তািরখ হেত ২৬/০৭/২০২০ তািরখ 
পয  ৩৬ (ছি শ) িদন অধগড় বতেন অিজত 

 এবং ২৭/০৭/২০২০ তািরখ হেত 
০৪/০৮/২০২০ তািরখ পয  ০৯ (নয়) িদন 
অবকাশ সহ সবেমাট ৪৫ ( য়তাি শ) িদন

সৗিদ 
আরব 

কািভড-১৯ 
মহামারীর 
বতমান 

পিরি িতর 
কারেন  

ভাগ 
কেরনিন। 

২১/০৬/২০২০ 
তািরখ হেত 

২৬/০৭/২০২০ 
তািরখ পয  
৩৬ (ছি শ) 
িদন অধগড় 

বতেন 
অিজত 

০২. জনাব মাঃ ছালাউি ন 
-১৬৩১৪
সহকারী অ াপক, রসায়ন
নায়াখালী সরকাির মিহলা 

কেলজ, নায়াখালী

মাউিশ অিধদ েরর ারক নং-৩৭.০২.০০০০. 
১০৩.২৫.০০৬.১৯-১২৩,তািরখ-০৯/০৩/২০২০ 
মাতােবক পিব   পালেনর উে ে  

২১/০৬/২০২০ তািরখ হেত ২৬/০৭/২০২০ তািরখ 
পয  ৩৬ (ছি শ) িদন অধগড় বতেন অিজত 

 এবং ২৭/০৭/২০২০ তািরখ হেত 
০৪/০৮/২০২০ তািরখ পয  ০৯ (নয়) িদন 
অবকাশ সহ সবেমাট ৪৪ ( য়াি শ) িদন

সৗিদ 
আরব 

কািভড-১৯ 
মহামারীর 
বতমান 

পিরি িতর 
কারেন  

ভাগ 
কেরনিন। 

২১/০৬/২০২০ 
তািরখ হেত 

২৬/০৭/২০২০ 
তািরখ পয  
৩৬ (ছি শ) 
িদন অধগড় 

বতেন 
অিজত 

িব.িস. এস. (সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতাগেণর নােমর পাে  বিণত ম র ত র অেভাগ ত বিহঃবাংলােদশ
 এত ারা বািতল করা হেলা:

২৩-৮-২০২০
েফসর ড. সয়দ মা. গালাম ফা ক

মহাপিরচালক

ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৩.২৫.০০২.২০.১৯৫/১(৯) তািরখ: ৮ ভা  ১৪২৭
২৩ আগ  ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) পিরচালক (কেলজ ও শাসন), মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা

১



৩) উপ-পিরচালক (কেলজ-১/সা: শাসন), মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা
৪) ধান িহসাবর ণ কমকতা, ৪৫, রানা প ন, িশ া ম ণালয়, ঢাকা
৫) অ ……………………………………………………
৬) জনাব…………………………………………………….
৭) িবভাগীয়/ জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা………………………….
৮) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা
৯) সংর ণ নিথ।

২৩-৮-২০২০
মীর রাহাত মা ম
সহকারী পিরচালক

২


