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৯ আষাঢ ়১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
মা িমক ও উ  িশ া অিধদ রাধীন সরকাির মা িমক িব ালেয়র ধান িশ ক/িশি কার িবিভ  অবকাশকালীন সমেয়
কম েল উপি ত থেক াভািবক দািয়  পালন করায় তােদর নােমর পাে  উি িখত িদন িল (সা ািহক ও সরকাির 

তীত) কমকালীন সময় িহেসেব গণনা করার অ মিত দয়া হেলা।
ম নাম, পদবী ও কতমান 

কম ল
অবকােশর িববরণ সময়কাল মাট 

িদন
সা ািহক 
ও 
সরকাির 

মাট 
কমরত 
িদন

০১ জনাব ভেবা শ কর বমা 
ধান িশ ক 

লালমিনরহাট সরকাির 
উ  িব ালয়, 
লালমিনরহাট।

ী কালীন অবকাশ ১৫/০৫/২০০৭-০৪/০৬/২০০৭ ২১িদন ০৩িদন ১৮ িদন
পিব  রমজান অবকাশ ৩০/০৮/২০০৯-২৯/০৯/২০০৯ ৩১িদন ০৪িদন ২৭ িদন
শীতকালীন অবকাশ ২৬/১১/২০০৯-১৬/১২/২০০৯ ২১িদন ০৩িদন ১৮ িদন

ী কালীন অবকাশ ২২/০৫/২০১০-০৭/০৬/২০১০ ১৭ িদন ০২িদন ১৫ িদন
পিব  রমজান,শব-ই-কদর 
ও ঈদ িফতেরর 

 অবকাশ

২২/০৮/২০১০-১৬/০৯/২০১০ ২৬িদন ০৪িদন ২২ িদন

ী কালীন অবকাশ ২১/০৫/২০১১-০৬/০৬/২০১১ ১৭িদন ০২িদন ১৫ িদন
পিব  রমজান,শব-ই-কদর 
ও ঈদ িফতেরর 

 অবকাশ

০৪/০৮/২০১১-০৭/০৯/২০১১ ৩৫িদন ০৫িদন ৩০ িদন

পিব  ইদ-উল-
আযহা  অবকাশ

০৮/০৯/২০১৬-১৭/০৯/২০১৬ ১০ িদন ০২িদন ০৮ িদন

গা জার অবকাশ ০৮.১০.২০১৬-১৫.১০.২০১৬- ০৭িদন ০১ িদন ০৬ িদন
শীতকালীন অবকাশ ১৭.১২.২০১৬-২৬.১২.২০১৬ ০৯িদন ০২িদন ০৭িদন

ী কালীন অবকাশ ০২.০৫.১৭০২.০৫.১৭ -- ১৩.০৫.২০১৩.০৫.২০ ১১৭৭ ১১২২  
িদনিদন

০০ ৩৩   িদনিদন ০৯০৯  
িদনিদন

ঈদ িফতেরর  অবকাশ ২৮.০৫.১৭২৮.০৫.১৭ --২৯.০৬ .১৭২৯.০৬ .১৭ ৩৩৩৩   
িদনিদন

৫৫   িদনিদন ২৮২৮  
িদনিদন

পিব  ইদ-উল-
আযহা  অবকাশ

৩০ .০৮.১৭৩০ .০৮.১৭ --০৯.০৯.১৭০৯.০৯.১৭ ১১১১  
িদনিদন

০৩০৩   িদনিদন ০৮০৮  
িদনিদন

গা জার অবকাশ ২৭.০৯.২০১৭২৭.০৯.২০১৭ --০৫.১০ .২০১৭০৫.১০ .২০১৭ ০৮িদন০৮িদন ০১০১  িদনিদন ০৭০৭   
িদনিদন

ী কালীন অবকাশ ১৮/০৫/২০০৮-০৫/০৬/২০০৮ ১৯িদন ০২িদন ১৭ িদন
পিব  ইদ-উল-
আযহা  অবকাশ

১৮.০৮.১৮১৮.০৮.১৮--২৮.০৮.২০১৮২৮.০৮.২০১৮ ১০১০   
িদনিদন

০১০১  িদনিদন ০৯০৯  
িদনিদন

গা জার অবকাশ ১৬ .১০ .২০১৮১৬ .১০ .২০১৮--২৪.১০ .২০১৮২৪.১০ .২০১৮ ০৮িদন০৮িদন ০১০১  িদনিদন ০৭০৭   
িদনিদন

১
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সয়দ মাঃ গালাম ফা ক
মহাপিরচালক

ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৫.১৯.১৫১/১ তািরখ: ৯ আষাঢ ়১৪২৬
২৩ ন ২০১৯

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, ---------------।
৩) িসে ম এনািল , ইএমআইএস সল, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।(ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ করা
হেলা)।
৪) ধান িশ ক, ----------------------------------------------------------------------।
৫) জনাব ----------------------------------------------------------------------------------------।
৬) জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা,------------------------।
৭) সংর ণ নিথ।

২৩-৬ -২০ ১৯

মাঃ আিম ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক-১

২


