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অিফস আেদশ
িবিসএস (সাধারণ িশ া) ক াডােরর িনে া কমকতাগেণর নােমর পাে বিণত সমেয় িবিভ অবকােশ ( ী কালীন/
রমজান/পিব ঈদ-উল-িফতর/ঈদ-উল-আযহা/ ী ী দূগাপূজা ও ল ীপূজা/বাংলা নববষ ও অ া ) জন ােথ ও
শাসিনক েয়াজেন কেলেজর দািয় পালন করায় (আব কীয় অবকাশ ছুিট কতনপূব ক) তঁােদর িডেটনশন ছুিট
ম ুর করা হেলা।
িমক
নাম, পদবী ও বতমান কম ল
অবকাশকালীন সময় ও মাট িদন
০১.
েফসর মা: ইমান আলী- ০১১৫
(ক) ২১/০৫/১৯ হেত ২০/০৬/১৯ = ২৩ িদন।
অধ ,
দয়াল সরকাির কেলজ, িকেশারগ
(খ) ১০/০৮/১৯ হেত ২৩/০৮/১৯ = ০৮ িদন।
(গ) ০৫/১০/১৯ হেত ১৩/১০/১৯ = ০৭ িদন।
(ঘ) ১৬/১২/১৯ হেত ৩১/১২/১৯ = ১২ িদন।
(ঙ) ১৪ /০৫/২০ হেত ১৮/০৬/২০ = ২৭ িদন।
(চ)
২৭/০৭/২০ হেত ০৪ /০৮/২০ = ০৬ িদন।
০২.
েফসর বনজীর আহাে দ- ৩৫৬
(ক) ২১/০৫/১৯ হেত ২০/০৬/১৯ = ২৩ িদন।
অধ , ই াহীম খঁা সরকাির কেলজ, ভূঞাপুর,
(খ) ১০/০৮/১৯ হেত ২৩/০৮/১৯ = ০৮ িদন।
টা াইল
(গ) ০৫/১০/১৯ হেত ১৩/১০/১৯ = ০৭ িদন।
(ঘ) ১৬/১২/১৯ হেত ৩১/১২/১৯ = ১২ িদন।
(ঙ) ১৪ /০৫/২০ হেত ১৮/০৬/২০ = ২৭ িদন।
(চ)
২৭/০৭/২০ হেত ০৪ /০৮/২০ = ০৬ িদন।
০৩.
েফসর মা: আমানত আিল- ৪৪৪০
(ক) ২৭/০৭/২০ হেত ০৪ /০৮/২০ = ০৬ িদন।
অধ , জয়পুরহাট সরকাির মিহলা কেলজ, জয়পুরহাট
০৪.
েফসর মা: সাহরাওয়াদী- ০০৩০০
(ক) ০৮/১০/১৬ হেত ১৫/১০/১৬ = ০৫ িদন।
অধ , সরকাির বরহামগ কেলজ, মাদারীপুর
(খ) ১৫/১২/১৬ হেত ৩১/১২/১৬ = ১৩ িদন।
(গ) ০২/০৪ /১৭ হেত ১৭/০৪ /১৭ = ১৪ িদন।
(ঘ) ১১/০৬/১৭ হেত ২৯/০৬/১৭ = ১৪ িদন।
(ঙ) ২৮/০৮/১৭ হেত ০৭/০৯/১৭ = ০৮ িদন।
(চ)
২৬/০৯/১৭ হেত ০৫/১০/১৭ = ০৭ িদন।
(ছ) ১৫/১২/১৭ হেত ৩১/১২/১৭ = ১২ িদন।
(জ) ০১/০৪ /১৮ হেত ১৫/০৪ /১৮ = ১২ িদন।
(ঝ ) ০১/০৬/১৮ হেত ২১/০৬/১৮ = ১৫ িদন।
(ঞ) ২০/০৮/১৮ হেত ৩০/০৮/১৮ = ০৭ িদন।
(ট)
১৬/১০/১৮ হেত ২৪ /১০/১৮ = ০৮ িদন।
(ঠ)
১৫/১২/১৮ হেত ৩১/১২/১৮ = ১৩ িদন।
(ড) ২১/০৫/১৯ হেত ২০/০৬/১৯ = ২৩ িদন।
(ঢ)
১০/০৮/১৯ হেত ২৩/০৮/১৯ = ০৮ িদন।
(ণ)
০৫/১০/১৯ হেত ১৩/১০/১৯ = ০৭ িদন।
(ত ) ১৬/১২/১৯ হেত ৩১/১২/১৯ = ১২ িদন।

১

০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.

১০.

েফসর মা: বােহজ উি ন- ৭৮৮২
অধ , সরকাির শহীদ বুলবুল কেলজ, পাবনা
েফসর ক.িব.এম. িনশা ল হাবীব - ৭৮৬৭
উপাধ , সরকাির শহীদ বুলবুল কেলজ, পাবনা
েফসর মা: আিমর হােসন- ২১০৮
অধ , িঘওর সরকাির কেলজ, মািনকগ
েফসর রি ত মার সরকার- ৬৬৫৭
উপাধ , িঘওর সরকাির কেলজ, মািনকগ
েফসর মা: হািববুর রহমান আক - ১০৪৪০
অধ , নরিসংদী সরকাির কেলজ, নরিসংদী
েফসর জাহান আরা বগম- ১২৮৮
উপাধ , নরিসংদী সরকাির কেলজ, নরিসংদী

১১.

জনাব মা: আমানউ াহ খান- ৭৩০৩
অধ (ভার া ), ভা ডািরয়া সরকাির কেলজ,
িপেরাজপুর
যথাযথ কতৃপে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

(ক)

১৮/১২/১৯ হেত ৩১/১২/১৯ = ১০ িদন।

(ক)

১৬/১২/১৯ হেত ৩১/১২/১৯ = ১২ িদন।

(ক)

১৪ /০৫/২০ হেত ১৮/০৬/২০ = ২৭ িদন।

(ক)

১৪ /০৫/২০ হেত ১৮/০৬/২০ = ২৭ িদন।

(ক)
(খ)
(গ)
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ক)

১০/০৮/১৯ হেত ২৩/০৮/১৯ = ০৮ িদন।
০৫/১০/১৯ হেত ১৩/১০/১৯ = ০৭ িদন।
১৬/১২/১৯ হেত ৩১/১২/১৯ = ১২ িদন।
২১/০৫/১৯ হেত ২০/০৬/১৯ = ২৩ িদন।
১০/০৮/১৯ হেত ২৩/০৮/১৯ = ০৮ িদন।
০৫/১০/১৯ হেত ১৩/১০/১৯ = ০৭ িদন।
১৬/১২/১৯ হেত ৩১/১২/১৯ = ১২ িদন।
২৭/০৭/২০ হেত ০৪ /০৮/২০ = ০৬ িদন।

১৩-৯-২০২০
েফসর ড. সয়দ মা. গালাম ফা ক
মহাপিরচালক
২৫ ভা ১৪২৭
ন র:
তািরখ:
০৯ সে র ২০২০
৩৭.০২.০০০০.১০৩.৬১.০০১.২০.২৩৪/১(৭)
অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ
ে ) ব ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা হইল:
১) পিরচালক (কেলজ ও শাসন), মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা
২) ধান িহসাবর ণ কমকতা, িশ া ম ণালয়, ৪৫, পুরানা প ন, ঢাকা;
৩) অধ , ...........................................................................................;
৪) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক .................................... িবভাগ ............................;
৫) জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা .................................................................;
৬) জনাব ..................................................................................................;
৭) সংর ণ নিথ।

১৩-৯-২০২০
লাকমান হােসন
সহকারী পিরচালক

২

