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ঢাকা

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৩.২০.৬৫৫ তািরখ: 
২৭ জনু ২০২০

১৩ আষাঢ় ১৪২৭

িবষয়: াি িবেনাদনাি িবেনাদন  ছুিটছুিট  ওও  ভাতাভাতা  ম রুম রু  সংেসংে ।।
সূ : উপপিরচালক, মাধ িমক ও উ  িশ া, ঢাকা অ ল, ঢাকা-এর ারক

নংমাউিশ/ঢাঅ/০৭/ াি /কমকতা/কমচারী(পাট-০১)/২০১৭/১৫১৯ ও ১৫২০, তািরখ:
২১.০৬.২০২০ি .

উপযু  িবষয় ও সেূ র ি েত মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ রাধীন সরকাির িবদ ালেয়র
িন বিণত কমরত কমকতােদর াি  িবেনাদন ছুিট ম েুরর িনিমে  অ  অিধদ ের আেবদন
দািখল কেরেছন। েয়াজনীয় সকল কাগজপ  সংযু  না থাকায় াি  িবেনাদন আেদশ দান
করা গল না। িনে  ‘ছক’ আকাের তথ ািদ উপ াপন করা হেলা। 

’ছক’
ম নাম, পদবী ও কম ল অ েমািদত ছুিটর তািরখ ম ব

০১.

রেন  নাথ রায় 
ধান িশ ক  

পাট াম অনাথ ব  ুসরকাির উ  
িবদ ালয়, হিররামপুর, মািনকগ । 

২৬.০৪.২০২০ হেত 
১০.০৫.২০২০ তািরখ পয  
১৫ (পেনেরা) িদেনর াি  

িবেনাদন ছুিট

সংি  কমকতার 
পূেবর 

াি িবেনাদন 
আেদেশর কিপ 

নাই।

০২.

জনাব মাঃ আল মামনু তালকুদার
ধান িশ ক (ভার া ) 

শহীদ শখ রােসল সরকাির উ  
িবদ ালয়, ঢাকা। 

২০.০৭.২০২০ হেত 
০৩.০৮.২০২০ তািরখ পয  
১৫ (পেনেরা) িদেনর াি  

িবেনাদন ছুিট

সংি  কমকতার 
পূেবর 

াি িবেনাদন 
আেদেশর কিপ 

নাই।
এমতাব ায়, াি  িবেনাদন ছুিট ও ভাতা ম েুরর িবষেয় কমকতাগেণর নােমর পাে  বিণত

েয়াজনীয় কাগজপ সহ আেবদনপ  রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।  

২৭-৬-২০২০
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ধান িশ ক, পাট াম অনাথ ব  ুসরকাির উ  
িবদ ালয়, হিররামপুর, মািনকগ  ও শহীদ শখ 
রােসল সরকাির উ  িবদ ালয়, ঢাকা। 

মাঃ আিম ল ইসলাম টু
সহকারী পিরচালক-১

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৩.২০.৬৫৫/১(৬) তািরখ: ১৩ আষাঢ় ১৪২৭
২৭ জনু ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপপিরচালক, মাধ িমক ও উ  িশ া, ......................... অ ল,
............................।
২) জনাব রেন  নাথ রায় ধান িশ ক পাট াম অনাথ ব  ুসরকাির উ  িবদ ালয়, হিররামপরু,
মািনকগ । 
৩) জনাব মাঃ আল মামনু তালকুদার ধান িশ ক (ভার া ) শহীদ শখ রােসল সরকাির উ
িবদ ালয়, ঢাকা। 
৪) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ব ি গত সহকারী, মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, বাংলােদশ,
ঢাকা।
৫) পিরচালক (মাধ িমক) মেহাদেয়র ব ি গত সহকারী, মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র,
বাংলােদশ, ঢাকা।
৬) সংর ণ নিথ।

২৭-৬-২০২০
মাঃ আিম ল ইসলাম টু  

সহকারী পিরচালক-১

. ২


