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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

দি ন রমা সরকাির হাই ল, িসেলট-এর ধান িশ ক/সহকারী ধান িশ ক না থাকায় অ  অিধদ েরর
২৮.১০.২০১৮ি . তািরেখর ারক নং ৩৭.০২.০০০০.১০৬.১৯.০০২.১৮-২৭৫১ মাতােবক িসেলট সরকাির
অ গামী বািলকা উ  িব ালয় ও কেলজ এর সহকারী ধান িশ ক জনাব বগম ছরত হক গত
০১.১১.২০১৮ ি : হেত বিণত শতসােপে  সামিয়কভােব ভার া  ধান িশ েকর দািয় সহ আিথক লন-
দেনর মতা দান করা হেলা। িতিন িনেজর এবং অ া  িশ ক/িশি কা ও কমচারীেদর আয়ন-
য়নকারী কমকতার দািয়  পালন করেবন। 

শতস হ: 

(ক) এই দািয়  ার িনজ দািয়ে র অিতির । পরবত েত  পেদ ধান িশ ক/ জ তম সহকারী 
ধান িশ েকর যাগদােনর পর য়ংি য়ভােব এই আেদেশ দ  মতা িব  হেব। 

(খ) জারী ও সাব- জারী আইেনর এস.আর/৯৬ ভিলউম-১ অ যায়ী তােক আ ষংিগক ভাতা, স ানী 
ইত ািদ িবল স েহ া র করার মতা দান করা হেলা। 

(গ) দািয়  পালনকালীন সকল কার আিথক অিনয়েমর জ  িতিনই সেবাতভােব দায়ী থাকেবন। ােক 
িবিধ িবধােনর আেলােক সকল কার লনেদন করেত হেব ও আিথক লনেদেনর িহসাব-িনকাশ 
অব ই িনিদ  রিজ াের সংর ণ করেত হেব।

(ঘ) িতিন চিলত িবিধ মাতােবক দািয়  ভাতা পােবন। 
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েফসর ড. সয়দ মা. গালাম ফা ক
মহাপিরচালক
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ধান িহসাব র ণ কমকতা, িশ া ম ণালয়, ৪৫ রানা প ন, ঢাকা।
২) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, ................................., ..........................।
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৩) উপপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া, .......................................অ ল, ..........................।
৪) ধান িশ ক, দি ন রমা সরকাির হাই ল, আলম র, িসেলট।
৫) জনাব বগম ছরত হক, সহকারী ধান িশ ক, দি ন রমা সরকাির হাই ল, আলম র, িসেলট। 
৬) সংর ণ নিথ।
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মাঃ আিম ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক-১
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