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ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৫.০০১.২০.৮৯৪ তািরখ: 
০১ অে াবর ২০২০

১৬ আি ন ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

ম িমক ও উ  িশ া অিধদ রাধীন িব ালয় ও পিরদশন শাখায় কমরত বিণত কমকতাগেণর িনধািরত 
িবিধমালা, ১৯৫৯ এর ৩(১)(iii) নং িবিধ মাতােবক অেভাগ ত  বািতল করা হেলা। 

ম নাম, পদিব ও কম ল র ধরণ ও তািরখ
০১ জনাব ফােতমা রহমান 

সহকাির িশি কা 
ব মাতা শখ ফিজলা ে ছা 
িজব সরকাির মা িমক 

িব ালয়, উ রা, ঢাকা। 

অ  দ েরর ারক ন র- 
৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৫.০১৪.১৭-১৬৭৩, তািরখ 
২৭.১১.২০১৯ি . আেদেশ ০৭.০১.২০২০ থেক ২০.০২.২০২০ 
তািরখ পয  ৪৫ ( য়তাি শ) িদন অথবা যা ার তািরখ হেত 
৪৫ ( য়তাি শ) িদন িবেদশ মেনর জ  অধগড় বতেন 
অিজত  ম র করা হয়। উ  বিহ: বাংলােদশ  ভাগ 
করেত না পারায়  বািতল করা হেলা। 

০২ জনাব মাঃ শারফ হােসন 
সহকাির িশ ক 
রাজবািড় সরকাির উ  
িব ালয়, রাজবািড়। 

অ  দ েরর ারক ন র- 
৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৫.০১৮.২০১৬-৬০৪, তািরখ 
০৯.০৩.২০১৭ি . আেদেশ ০৫.০৩.২০১৭ থেক 
৩০.০৩.২০১৭ তািরখ পয  ২৬ (ছাি শ) িদন অথবা যা ার 
তািরখ হেত ২৬ (ছাি শ) িদন িবেদশ মেনর জ  অধগড় 
বতেন অিজত  ম র করা হয়। িতিন ৩১.০৩.২০১৭ 
থেক ০৪.০৪.২০১৭ তািরখ পয  ০৫ ( াচ) িদন  ভাগ 
কেরন এবং ০৫.০৪.২০১৭ তািরখ হেত ২১ (এ শ) িদেনর 
অেভাগ ত  বািতল করা হেলা। 
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অ  দ েরর ারক ন র- 
৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৫.০০৫.১৯-৯৬৮, তািরখ 
০৭.১১.২০১৯ি . আেদেশ ০৯.১১.২০১৯ থেক ০৯.১২.২০১৯ 
তািরখ পয  ৩১ (একি শ) িদন অথবা যা ার তািরখ হেত 
৩১ (একি শ) িদন িবেদশ মেনর জ  অধগড় বতেন 
অিজত  ম র করা হয়। িতিন ১২.১১.২০১৯ থেক 
২৯.১১.২০১৯ তািরখ পয  ১৮ (আঠােরা) িদন  ভাগ 
কেরন এবং ৩০.১১.২০১৯ তািরখ হেত ১৩ ( তেরা) িদেনর 
অেভাগ ত  বািতল করা হেলা। 

১-১০ -২০ ২০

েফসর ড. সয়দ মা. গালাম ফা ক
মহাপিরচালক

ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৫.০০১.২০.৮৯৪/১(৫) তািরখ: ১৬ আি ন ১৪২৭
০১ অে াবর ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ধান িহসাবর ণ অিফসার, িশ া ম ণালয়, ৪৫ রানা প ন, ঢাকা।
২) উপপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া, ---------------------অ ল, ঢাকা।
৩) ধান িশ ক, ---------------------------------
৪) জনাব ------------------------------------
৫) সংর ণ নিথ।

১-১০ -২০ ২০

মাঃ আিম ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক-১
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