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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর 

সরকাশর মাধ্যশমক শাখা 

www.dshe.gov.bd 
ঢাকা 

 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৭.০০১.২০.৩১৬ তাশরখ: 

  ২০ আশিন ১৪২৭ 

৫ অদটাবর ২০20 

অফিস আদেশ 

 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তরািীন সরকাশর মাধ্যশমক শবদ্যালদয় কম মরত প্রিান শশক্ষক শবশিন্ন অবকাশকালীন সমদয় কম মস্থদল 

উপশস্থত থেদক স্বািাশবক োশয়ত্ব পালন করায় উশিশখত শেনগুশল (সাপ্তাশিক ও সরকাশর ছুটি ব্যতীত) কম মকালীন সময় শিদসদব 

গণনা করার অনুমশত থেয়া িদলা। 

ক্রশম নাং নাম, পেবী ও বতমমান কম মস্থল অবকাদশর শববরণ সময়কাল 
থমাট 

শেন 

সাপ্তাশিক 

ও 

সরকাশর 

ছুটি 

থমাট 

কম মরত 

শেন 

০১. জনাব থমাোঃ আবদুল মান্নান শময়া 

প্রিান শশক্ষক (িারপ্রাপ্ত) 

চাঁেপুর গিোঃ থটকশনকযাল িাইস্কুল, 

চাঁেপুর 

গ্রীষ্মকালীন অবকাশ ০২.০৫.১৭-১৩.০৫.১৭ ১২ শেন ০৩ শেন ০৯ শেন 

রমজান অবকাশ ২৮.০৫.১৭-২৯.০৫.১৭  ৩৩ শেন ০৭ শেন ২৬ শেন 

ঈে-উল আযিা এর অবকাশ ৩০.০৮.১৭- ০৯.০৯.১৭ ১১ শেন ০৪শেন ০৭ শেন 

শীতকালীন অবকাশ ১৭.১২.১৭- ৩০.১২.১৭ ১৪ শেন ৩ শেন ১১ শেন 

গ্রীষ্মকালীন ও রমজান অবকাশ ১৭.০৫.১৮-২১.০৬.১৮ ৩৬ শেন ০৬ শেন ৩০ শেন 

ঈে-উল আযিা এর অবকাশ ১৮.০৮.১৮- ২৮.০৮.১৮  ১১ শেন ০৩ শেন ০৮ শেন 

দূগ মাপূজা এর অবকাশ ১৬.১০.১৮-২৪.১০.১৮ ০৮ শেন ০১ শেন ০৭ শেন 

শীতকালীন অবকাশ ১৫.১২.১৮-২৯.১২.১৮  ১৩ শেন ০২ শেন ১১ শেন 

গ্রীষ্মকালীন ও রমজান অবকাশ ০৬.০৫.১৯-১৩.০৬১৯  ৩৮ শেন ০৮ শেন ৩০ শেন 

ঈে-উল আযিা এর অবকাশ ০৮.০৮১৯-১৯.০৮.১৯  ১০ শেন ০৪ শেন ০৬ শেন 

দূগ মাপূজা এর অবকাশ ০৪.১০.১৯-১৩.১০.১৯ ১০ শেন ০৩ শেন ০৭ শেন 

শীতকালীন অবকাশ ১৫.১২.১৯.২৯.১২.১৯ ১৫ শেন ০৩ শেন ১২ শেন 

রমজান অবকাশ ২৫.০৪.২০-৩০.০৫.২০ ৩১ শেন ০৫ শেন ২৬ শেন 

গ্রীষ্মকালীন ও ঈে-উল আযিার 

অবকাশ 

২০.০৭.২০-০৬.০৮.২০ ১৬ শেন ০৪ শেন ১২ শেন 

০২. 
 

জনাব শনগার সুলতানা 

 প্রিান শশক্ষক (িারপ্রাপ্ত) 

 শবন্দুবাশসনী সরকাশর বাশলকা উচ্চ 

শবদ্যালয়, টাঙ্গাইল 

শীতকালীন অবকাশ ১৫.১২.১৮-২৯.১২.১৮  ১৫ শেন ০৩ শেন ১২ শেন 

গ্রীষ্মকালীন ও রমজান অবকাশ ০৬.০৫.১৯-১৩.০৬.১৯  ৩৮ শেন ০৮ শেন ৩০ শেন 

ঈে-উল আযিা এর অবকাশ ০৮.০৮.১৯-১৯.০৮.১৯ ১০ শেন ০৪ শেন ০৬ শেন 

দূগ মাপূজা এর অবকাশ ০৪.১০.১৯-১৩.১০১৯ ১০ শেন ০৩ শেন ০৭ শেন 

শীতকালীন অবকাশ ১৫.১২.১৯.২৯.১২.১৯ ১৫ শেন ০৩ শেন ১২ শেন 
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০৫-১০-২০২০ 

প্রদেসর ড. সসয়ে থমা. থগালাম োরুক 

মিাপশরচালক 

 

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৭.০০১.২০.৩১৬/১ তাশরখ: 

  ২০ আশিন ১৪২৭ 

০৫ অদটবর ২০20 

অবগশত ও প্রদযা়জনীয ়(প্রদযাজয থক্ষদে) ব্যবস্থা গ্রিদণর জন্য অনুশলশপ থপ্ররণ করা িদলা: 

১) প্রিান শিসাবরক্ষণ কম মকতমা, শশক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা। 

২) উপপশরচালক, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা ................, অঞ্চল,...........................। 

৩) শসদেম এনাশলে, ইএমআইএস থসল, মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা (ওদয়ব সাইদট প্রকাদশর অনুদরাি 

করা িদলা। 

৪) প্রিান শশক্ষক,...........................................। 

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

৬) থজলা/উপদজলা শিসাবরক্ষণ কম মকতমা,.............................................................। 

৭) সাংরক্ষণ নশে। 

 

 

 

০৫-১০-২০২০ 

থমাোঃ আশমনুল ইসলাম টুকু 

সিকারী পশরচালক-১ 
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