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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চমশ্া ধমদে্র 

প্রমশ্ণ শাখা 

www.dshe.gov.bd 

ঢাকা 

 

নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১১০.১৮.০০৩.২০.২৬৪                                                                             তামরখ: ১৭ চৈত্র ১৪২৮ 

                                                                                                                                           ৩১ মাৈ চ ২০২২ 

 

ধমিস আদেশ 

 

সরকামর টিৈাস চ ট্রেমনাং কদলদজর মনম্নবমণ চত কম চকতচাগণ তাঁদের নাদমর পাদবচ বমণ চত ধবকাশকালীন সমদে োমেত্ব পালন করাে মিদেনশন 

ছুটি মঞ্জুর করা হদলা। 

 

এমমক নাং নাম, পেবী ও কম চস্থল ধবকাদশর মববরন সমেকাল ট্রমাে মেন 

০১. ি. ট্রমা: ট্রমাস্তিা কামাল 

(১০৭৩৭) 

সহদ াগী ধধ্যাপক 

সরকামর টিৈাস চ ট্রেমনাং 

কদলজ, পাবনা 

পমবত্র ঈে-উল-আ হার 

ধবকাশ 

১০/০৮/২০১৯ মি. ট্রেদক ২৩/০৮/২০১৯ মি. 

প চন্ত (শুক্রবার ও সরকামর ছুটি ব্যতীত) 

০৮ মেন 

শ্রী শ্রী দুগ চাপূজা, আশুরা, 

প্রবারণা পূমণ চমা ও লক্ষ্মী পুজার 

ধবকাশ 

০৫/১০/২০১৯ ট্রেদক ১৩/১০/২০১৯ প চন্ত 

(শুক্রবার ও সরকামর ছুটি ব্যতীত) 

০২ মেন 

ট্রমাে: ১০ মেন 

০২. প্রদিসর ট্রমা: আমরি 

হাসান ট্রৈীধুরী (৮৪৩৫) 

ধধ্য্  

সরকামর টিৈাস চ ট্রেমনাং 

কদলজ, কুমমল্লা। 

পমবত্র রমজান, ট্রম মেবস, 

জুমাতুল মবো, শব-ই-কের, 

ঈে-উল-মিতর ও গ্রীষ্মকালীন 

ধবকাশ  

১৭/০৪/২০২১ মি. ট্রেদক ১৯/০৫/২০২১ মি. 

(শুক্রবার ও সরকামর ছুটি ব্যতীত) 

২১ মেন 

পমবত্র ঈে-উল-আ হার 

ধবকাশ 

১৭/০৭/২০২১ মি. ট্রেদক ২৫/০৭/২০২১ মি. 

প চন্ত (শুক্রবার ও সরকামর ছুটি ব্যতীত) 

০৫ মেন 

শ্রী শ্রী দুগ চাপূজা, আশুরা, 

প্রবারণা ও লক্ষ্মী পূজার 

ধবকাশ 

১১/১০/২০২১ ট্রেদক ২০/১০/২০২১ প চন্ত 

(শুক্রবার ও সরকামর ছুটি ব্যতীত) 

০৮ মেন 

মবজে মেবস,  ীশু মিদের 

জন্মমেন ও শীতকালীন 

ধবকাশ 

১৬/১২/২০২১ মি. ট্রেদক ৩১/১২/২০২১ মি. 

(শুক্রবার ও সরকামর ছুটি ব্যতীত) 

১২ মেন 

ট্রমাে: ৪৬ মেন 

০৩. জনাব ট্রমা: মুঈন উমিন 

(৮৪৩৫) 

উপাধ্য্ 

সরকামর টিৈাস চ ট্রেমনাং 

কদলজ, মেমনমসাংহ। 

পমবত্র রমজান, ট্রম মেবস, 

জুমাতুল মবো, শব-ই-কের ও 

ঈে-উল-মিতর ও 

গ্রীষ্মকালীন  ধবকাশ  

১৭/০৪/২০২১ মি. ট্রেদক ১৯/০৫/২০২১ মি. 

(শুক্রবার ও সরকামর ছুটি ব্যতীত)  

২১ মেন 

পমবত্র ঈে-উল-আ হার 

ধবকাশ 

১৭/০৭/২০২১ মি. ট্রেদক ২৫/০৭/২০২১ মি. 

প চন্ত (শুক্রবার ও সরকামর ছুটি ব্যতীত) 

০৫ মেন 

শ্রী শ্রী দুগ চাপূজা, আশুরা, 

প্রবারণা পূমণ চমা  ও লক্ষ্মী পূজার 

ধবকাশ   

১১/১০/২০২১ ট্রেদক ২০/১০/২০২১ প চন্ত 

(শুক্রবার ও সরকামর ছুটি ব্যতীত) 

০৮ মেন 

মবজে মেবস,  ীশু মিদের 

জন্মমেন ও শীতকালীন 

ধবকাশ  

১৬/১২/২০২১ মি. ট্রেদক ৩১/১২/২০২১ মি. 

(শুক্রবার ও সরকামর ছুটি ব্যতীত) 

১২ মেন 

ট্রমাে : ৪৬ মেন 

 

স্াাঃ/- 

ধধ্যাপক ট্রনহাল আহদমে 

মহাপমরৈালক 

ট্রিান: +88-02-223351057 

ইদমইল: dg@dshe.gov.bd 

mailto:dg@dshe.gov.bd
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নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১১০.১৮.০০৩.২০.২৬৪/১(৭)                                                                 তামরখ: ১৭ চৈত্র ১৪২৮ 

                                                                                                                                       ৩১ মাৈ চ ২০২২ 

ধবগমত ও প্রদ া়জনী  ়(প্রদ াজয ট্র্দত্র) ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য ধনুমলমপ ট্রপ্ররণ করা হইল: 

১) পমরৈালক (ক: ও প্র:/প্রমশ্ণ), মাধ্যমমক ও উচ্চ মশ্া ধমদে্র, বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

২) উপ-পমরৈালক (সাদারণ প্রশা:/কদলজ-১/প্রমশ্ণ), মাধ্যমমক ও উচ্চ মশ্া ধমদে্র, বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

৩) ধধ্য্, সরকামর টিৈাস চ ট্রেমনাং কদলজ ....................। 

৪) প্রদান মহসাবর্ণ কম চকতচা, মন্ত্রণালে, ৪৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা। 

৫) জনাব ..............................................................................................। 

৬) মবভাগীে/দজলা/উপদজলা মহসাবর্ণ কম চকতচা......................................। 

৭) সাংর্ণ নমে। 

 

৩১-৩-২০২২ 

ি. ট্রমা: নাজমুল আহসান মুরাে 

সহকারী পমরৈালক-২ 

 

 


