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ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.০৮.০০১.১৯.১২৮২ তািরখ: 
২২ িডেস র ২০২২

৭ পৗষ ১৪২৯

াপনাপন
সরকাির ও বসরকাির কেলজস েহর (সরকাির আিলয়া মা াসা ও  কেলজসহ) ২০২৩ সােলর (১৪২৯-১৪৩০ ব া )
বাৎসিরক র তািলকায় ম ণালেয়র অ েমাদন াপন করা হেলা:

িমক র উপল অ েমািদত র তািরখ ও
িদন

ব াে র তািরখ িদন 
সং া

০১   সর তী জা ২৬ জা য়াির, হ িতবার,
২০২৩

১২ মাঘ, ১৪২৯ ০১

০২ *মাঘী িণমা  ০৫ ফ য়াির, রিববার, ২০২৩ ২২ মাঘ, ১৪২৯ ০১
০৩ *শব-ই- মরাজ ১৯ ফ য়াির, রিববার, ২০২৩ ০৬ ফা ন, ১৪২৯ ০১
০৪ শহীদ িদবস ও আ জািতক

মা ভাষা িদবস
২১ ফ য়াির, ম লবার,

২০২৩
০৮ ফা ন, ১৪২৯ ০১

০৫ ভ দালযা া ০৭ মাচ, ম লবার, ২০২৩ ২২ ফা ন, ১৪২৯ ০১
০৬ *শব-ই-বরাত ০৮ মাচ, ধবার, ২০২৩ ২৩ ফা ন, ১৪২৯ ০১
০৭ জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র

রহমান এর জ  িদবস ও জাতীয় িশ
িদবস

১৭ মাচ, বার, ২০২৩ ০৩ চ , ১৪২৯ ০০

০৮ *পিব  রমজান, াধীনতা ও জাতীয়
িদবস (২৬ মাচ),  বার (০৭
এি ল), ই ার সানেড (০৯ এি ল),
বসািব ও পাবত  চ ােমর অ া  
- গা ীর অ প সামািজক উৎসব (১২

এি ল ও ১৫ এি ল), বাংলা নববষ (১৪
এি ল), *শব-ই- দর (১৯ এি ল),

মা ল িবদা (২১ এি ল), *ঈদ-উল-
িফতর (২২ এি ল) ও ী কালীন
অবকাশ।

২৩ মাচ, হ িতবার থেক
২৭ এি ল, হ িতবার,

২০২৩

০৯ চ , ১৪২৯ থেক ১৪
বশাখ, ১৪৩০

২৬

০৯ ম িদবস ০১ ম, সামবার, ২০২৩ ১৮ বশাখ, ১৪৩০ ০১
১০ *  িণমা ( বশাখী িণমা) ০৪ ম, হ িতবার, ২০২৩ ২১ বশাখ, ১৪৩০ ০১
১১ *পিব  ঈদ-উল-আযহা ২৫ ন, রিববার থেক ০৬

লাই, হ িতবার, ২০২৩
১১ আষাঢ় থেক ২২

আষাঢ়, ১৪৩০
১০

১২ *িহজরী নববষ ২০ লাই, হ িতবার,
২০২৩

০৫ াবণ, ১৪৩০ ০১

১৩ *আ রা ২৯ লাই, শিনবার, ২০২৩ ১৪ াবণ, ১৪৩০ ০০

১



১৪ জাতীয় শাক িদবস ১৫ আগ , ম লবার, ২০২৩ ৩১ াবণ, ১৪৩০ ০১

১৫ ভ জ া মী ০৬ সে র, ধবার, ২০২৩ ২২ ভা , ১৪৩০ ০১
১৬ *আেখির চাহার সা া  ১৩ সে র, ধবার, ২০২৩ ২৯ ভা , ১৪৩০ ০১
১৭ *ঈদ-ই-িমলা বী (সা:) ২৮ সে র, হ িতবার,

২০২৩
১৩ আি ন, ১৪৩০ ০১

১৮   গা জা (িবজয়া দশমী ২৪
অে াবর), ফােতহা-ই-ইয়াজদাহম (২৭
অে াবর),   ল ী জা (২৮
অে াবর) এবং * বারণা িণমা (২৮
অে াবর)

২০ অে াবর, বার থেক
২৮ অে াবর, শিনবার, ২০২৩

০৪ কািতক থেক ১২
কািতক, ১৪৩০

০৫

১৯    কালী/ ামা জা ১২ নেভ র, রিববার, ২০২৩ ২৭ কািতক, ১৪৩০ ০১
২০ িবজয় িদবস (১৬ িডেস র), িয  ি ে র

জ িদন (বড় িদন, ২৫ িডেস র) এবং
শীতকালীন অবকাশ

১৩ িডেস র, ধবার
থেক ৩১ িডেস র, রিববার,

২০২৩

২৮ অ হায়ণ
থেক ১৬ পৗষ, ১৪৩০

১৩

২১ িত ান ধােনর সংরি ত ০৩ 
মাট= ৭১

(* িচি ত র তািরখ াদ দখার উপর িনভরশীল)
 িবঃ ঃ স ােহ বার ও শিনবার ০২ ( ই) িদন  থাকেব।

একােডিমকএকােডিমক  কায েমরকায েমর   সময় চীসময় চী
কায েমরকায েমর   নামনাম সময়সময় ফলাফলফলাফল  কাশকাশ

একাদশ িণেত ভিতর কায ম ০৮িডেস র, হ িতবার, ২০২২ থেক ২৬ জা য়াির,
হ িতবার, ২০২৩

একাদশ িণর াস ০১ ফ য়াির, ধবার, ২০২৩
একাদশ িণর বািষক পরী া ১৬ আগ , ধবার থেক ৩১ আগ , হ িতবার,

২০২৩
০৫ সে র, ম লবার,

২০২৩
াদশ িণর িনবাচনী পরী া ৩০ এি ল, রিববার থেক ১৫ ম, সামবার, ২০২৩ ২১ ম, রিববার, ২০২৪

০১. কােনা সরকাির কমকতার পিরদশন উপলে  িত ান  দওয়া যােব না এবং সংবধনা/পিরদশন উপলে
িশ াথ েদর াস ব  করা যােব না। সংবিধত/পিরদশনকারী ি র িত স ান দশেনর জ  িশ াথ েদর রা ায় াড়
করােনা যােব না।

০২. জাতীয়ভােব ণ িদবস যথা: ২১ ফ য়াির, ১৭ মাচ, ২৬ মাচ, ১৫ আগ  ও ১৬ িডেস র াস ব  থাকেব। তেব
সংি  িদবেসর িবষয়িভি ক িবিভ  অ ােনর আেয়াজন কের িদবস  উদযাপন করেত হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

২২-১২-২০২২

২



মাসাঃ রােকয়া পারভীন
উপসিচব (অিতির  দািয় )

ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.০৮.০০১.১৯.১২৮২/১(১৮) তািরখ: ৭ পৗষ ১৪২৯
২২ িডেস র ২০২২

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) িসিনয়র সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
২) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র
৩) মহাপিরচালক, কািরগির িশ া অিধদ র
৪) মহাপিরচালক, মা াসা িশ া অিধদ র
৫) জলা শাসক........................................................(সকল)
৬) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড....................(সকল)
৭) চয়ার ান, বাংলােদশ মা াসা িশ া বাড
৮) মহাপিরচালক, জাতীয় িশ া ব াপনা একােডিম
৯) চয়ার ান, জাতীয় িশ া ম ও পা ক বাড
১০) চয়ার ান, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড
১১) অ ..........................................................(সকল)
১২) ম ীর একা  সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
১৩) উপম ীর একা  সিচব, উপম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
১৪) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
১৫) উপ পিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস
১৬) জনসংেযাগ কমকতা, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
১৭) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
১৮) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

৩


