
পরিরিষ্ট-ঠ-এস.এম.ত াং-০৫-১১-২০০১। 

ঢ ক  রিশ্বরিদ্য লয় 

ছুটিি দিখ স্তেি ফিম (অর্ থ য়ন ছুটি ব্যতীত) 

(এই ফিম ব্যতীত অন্য কক ন ছুটিি দিখ ে গ্রহণ ক  গ্য নয়)

১। আস্তিদনক িীি ন ম (ক) ি াংল  : 

(খ) ইাংস্তিজী : 

 (Capital Letter)

(গ) পদিী : 

(ঘ) রিভ গ/দপ্তি : 

২। রক প্রক ি ছুটি চ রহয় স্তেন : 

(ননরমরিক, অরজথত, রচরকৎস /কত থব্যিত 

রিস্তিষ ছুটিি প্রস্তয় জস্তন ক গজ সাংযুক্ত 

করিস্তত হইস্তি।) 

৩। কক ন ত রিখ হইস্তত কত রদস্তনি ছুটিি 

প্রস্তয় জন:(প্র র্ীত ছুটিি আস্তগ/পস্তি সিক িী/ 

রিশ্বরিদ্য লস্তয়ি ছুটিি রদন/শুক্রি ি র্ রকস্তল 

উহ ি ত রিখ উস্তেখ পূি থক কর্তথপস্তেি রনকট 

একত্রীকিস্তণি অনুমরত চ রহস্তত হইস্তি।) 

৪। ক  থস্থল তয গ করিি ি অনুমরত লওয় ি 

প্রস্তয় জন আস্তে রকন ? ক  থস্থল তয স্তগি 

প্রস্তয় জন হইস্তল ত হ ি ক িণ উস্তেখ 

করিস্তত হইস্তি। 

৫। রক ক িস্তণ ছুটিি জন্য দিখ ে কি  

হইস্ততস্তে। (রচরকৎস  জরনত ক িস্তণ ছুটিি 

প্রস্তয় জন হইস্তল কমরিস্তকল স টি থরফস্তকট 

এিাং কত থব্যিত ছুটি হইস্তল কম থস্থল তয স্তগি 

পস্তে মূল ক গজপত্র/আমন্ত্রণপত্র সাংযুক্ত 

করিস্তত হইস্তি।) 

৬। আরম অঙ্গীক ি করিস্ততরে ক , ছুটিজরনত 

ক িস্তণ কিতন অর্ি  রনয়রমত কিতস্তন 

কক ন প র্ থকয কদখ  রদস্তল, ত হ  

রিশ্বরিদ্য লয়স্তক কফিৎ রদি। 

৭। রিস্তদি গমস্তনি কেস্তত্র : 

(ক) সি থস্তিষ কস্তি গমন করিয় স্তেন : 

(খ) কত রদস্তনি ছুটি (ত রিখ উস্তেখ করিস্তত হইস্তি) : 

(গ) ছুটিি ধিণ (অরজথত/কত থব্যিত/রিন  কিতস্তন) : 

(ঘ) কস্তি কম থস্থস্তল ক  গদ ন করিয় স্তেন : 

আস্তিদনক িীি স্ব েি ও ত রিখ 

রিভ গ/দপ্তি প্রধ স্তনি সুপ রিি/মন্তব্য 

রসল 

রিভ গ ি  অরফস প্রধ স্তনি স্ব েি ও ত রিখ 

রসল 

ছুটি সাংক্র ন্ত প্রস্তয় জনীয় তথ্যিলী পস্তি পৃষ্ঠ য় দ্রষ্টব্য। 



(২) 

৮। রহস ি পরিচ লকস্তি দপ্তস্তিি রিস্তপ ট থ :- 

 

(ক) চ কুিীস্তত প্রর্ম ক  গদ স্তনি ত রিখ : ................................... 

 

(খ) িত থম স্তন ত হ ি রহস স্তি জম কৃত ছুটিি পরিম ণ :  

 (এই ছুটিি পূর্ বদিন প থন্ত) 

 

অরজথত ছুটি 

 

 

(গ) ছুটি মঞ্জুিীি িত থ িলী:- 

 

 

 

 

রনি থ হী সহক িী 

ত াং........................... 

রহস ি িেক 

ত াং........................... 

রহস ি পরিচ লক 

ত াং........................... 

 

  

৯। মঞ্জুিী কর্তথপস্তেি আস্তদি:- 

 

 

 

.................................. 

দেখত ও পদিী 

ত াং........................... 

 

 

 

১০। ...........................নাং ছুটিি িই এি .......................... নাং পৃষ্ঠ য় রলরপিদ্ধ কি  হইল। 

সাংিেণ/অরফস রনস্তদ থি এি জন্য কপ্ররিত হইল:- 

সমীস্তপ ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

রনি থ হী সহক িী 

ত াং........................... 

রহস ি িেক 

ত াং........................... 

রহস ি পরিচ লক 

ত াং........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চিপ-৩৫৮-১৬-১১-০৯-২০,০০০ করপ। 

র্ৎসর মাস দিন 
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