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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.০৮.০১৯.১৮.৩৪৮ তািরখ: 
১০ মাচ ২০১৯

২৬ ফা নু ১৪২৫

িবষয়: িব.িস.এস.িব.িস.এস.((সাধারণসাধারণ  িশ ািশ া) ) ক াডারক াডার  কমকতাগেণরকমকতাগেণর  বিহবিহ::বাংলােদশবাংলােদশ  ছুিটছুিট  ম েুররম েুরর  িবষেয়িবষেয়  মতামতমতামত
রণরণ।।

সূ : কেলজ অধ ে র ১৩-০২-১৯ তািরেখর সএক/১৫১ নং ারক

  উপযু  িবষয় ও সূে র পিরে ি েত িব.িস.এস.(সাধারণ
িশ া) ক াডােরর িনে া  কমকতাগেণর অ েল বিহ:বাংলােদশ ছুিট ম েুরর িবষেয় পািরশসহ পণূা

াব রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
িমক নাম, পদবী ওকম ল দেশর 

নাম
মেণর উে  ও সময় ছুিটর ধরণ

০১ েফসর ড. মা: 
শাহজাহান (১০৩১৪)
অধ াপক (ইিতহাস)
সরকাির এডওয়াড 
কেলজ, পাবনা।

সৗিদ 
আরব

পিব  হ ত পালেনর 
উে ে  ০১-০৭-২০১৯ তািরখ 

হেত ০৯-০৮-২০১৯ তািরখ 
পয  ৩৩( তি শ) িদন অধগড় 

বতেন অিজত ছুিট এবং 
১০-০৮-২০১৯ তািরখ হেত 
২৩-০৮-২০১৯ তািরখ পয  

১৪( চৗ ) িদন অবকাশকালীন 
ছুিটসহ মাট ৪৭(সাতচি শ) িদন।

অধগড় 
বতেন 

অিজত ছুিট 
এবং 

অবকাশ
কালীন ছুিট।

০২ েফসর মা: আ লু 
আউয়াল (৭৬৯১)
অধ াপক (িহসাবিব ান)
সরকাির এডওয়াড 
কেলজ, পাবনা।

সৗিদ 
আরব

পিব  হ ত পালেনর 
উে ে  ০১-০৭-২০১৯ তািরখ 

হেত ০৯-০৮-২০১৯ তািরখ 
পয  ৩৩( তি শ) িদন অধগড় 

বতেন অিজত ছুিট এবং 
১০-০৮-২০১৯ তািরখ হেত 
২৩-০৮-২০১৯ তািরখ পয  

১৪( চৗ ) িদন অবকাশকালীন 
ছুিটসহ মাট ৪৭(সাতচি শ) িদন।

অধগড় 
বতেন 

অিজত ছুিট 
এবং 

অবকাশ
কালীন ছুিট।

 সংযিু : বণণামেত।
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১০-৩-২০১৯

মহাপিরচালক
মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র

মিুশদা শারিমন
উপসিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.০৮.০১৯.১৮.৩৪৮/১(৫) তািরখ: ২৬ ফা নু ১৪২৫
১০ মাচ ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অধ , সরকাির এডওয়াড কেলজ, পাবনা
২) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) জনাব..............................................................................
৫) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

১০-৩-২০১৯

মিুশদা শারিমন 
উপসিচব

২


