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মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর আওতাধীন সরকাির মাধ িমক িবদ ালেয়র িন বিণত ধান িশ ক িবিভ
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(সা ািহক ও সরকাির ছিুট ব তীত) কমকালীন সময় িহেসেব গণনা করার অ মিত দয়া হেলা।
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ধান িহসাবর ণ অিফসার, িশ া ম ণালয়, ৪৫ পরুানা প ন, ঢাকা।
২) উপপিরচালক, মাধ িমক ও উ  িশ া,------------- অ ল,---------------।
৩) ধান িশ ক, -----------------------------------------------------------।, .
৪) জনাব----------------------------------------------------------------------।
৫) জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা,------------------------।
৬) সংর ণ নিথ।
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