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২০ ভা  ১৪২৬

িবষয়: স ণূস ণূ  বতনবতন  ভাতাভাতা  াি রাি র  িনেদশিনেদশ  ওও  অৈবধঅৈবধ  ভার াভার া   অধ রঅধ র  দািয়দািয়   অপসারণপবূকঅপসারণপবূক  জ তমেকজ তমেক
দািয়দািয়   দােনরদােনর  িনেদশিনেদশ

সূ : ১০৪৫

সাত ীরা জলার এিপএস িডি  কেলেজর দশক জনাব মাঃ আল আিমন স ণূ বতন ভাতা াি র িনেদশ ও
অৈবধ ভার া  অধ র দািয়  অপসারণপূবক জ তমেক দািয়  দােনর িনেদশ দােনর জ  আেবদন
কেরন।

আেবদেনর িববরণ: ০১/১২/২০১৮ি . তািরখ বািড় থেক কেলেজ যাওয়ার পেথ কেলেজর পা  থেক ব ি গত
আে ােশ ও ষড়য  কের পুিলশ িদেয় অ ায়ভােব িবনা মামলায় তােক ফতার কের। সজ
০৮/১২/২০১৮ি . তািরেখ অৈবধ সদে র এডহক কিমিটর িবনা নািটেশ সামিয়ক বরখা  কেরন। িডেস র ও
জা য়াির ২ মাস অেধক বতন িবল করা হয়। মহামা  হাইেকােটর িনেদশ ও িশ া ম ণালেয়র ৬ আগ
২০১৭ি . তািরেখর পিরপে র িনেদশ মাতােবক ৬০ িদন অিতবািহত হওয়ায় িতিন সামিয়ক বরখাে র আেদশ

ত াহার ও স ণু বতন ভাতা াি র জ  আেবদন কেরন। গভিণং বিড়র সভাপিত িনয়মবিহভূত কিন তম
ভাষক ও ভার া  অধ েক ফ য়াির ২০১৯ি . তািরখ থেক স ণূ বতন ও ভাতার িবল করার িনেদশ দন।

ভার া  অধ  সভাপিতর িনেদশ উেপ া কের পা বতী ইউিপ চয়ারম ােনর সহেযািগতায় অেধক িবল কের
সভাপিতর া র না িনেয় একাই া র কের ব াংেক িবল জমা িদেয়েছন, যা এখন িগত আেছ।

এমতাব ায়, সাত ীরা জলার এিপএস িডি  কেলেজর দশক জনাব মাঃ আল আিমন এর আেবদেনর িবষেয়
আপনার মতামত ৭ (সাত) কমিদবেসর মেধ  দান করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল।

৫-৯-২০১৯

জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম, অধ (ভার া ), 
এিপএস িডি  কেলজ, আশা িন, সাত ীরা।

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক(কেলজ-৩)
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০৪ সে র ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সভাপিত, পিরচালনা পিরষদ, এিপএস িডি  কেলজ, আশা িন, সাত ীরা।
২) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, জলা িশ া অিফস, সাত ীরা
৩) জনাব মাঃ আল আিমন, দশক, এিপএস িডি  কেলজ, আশা িন, সাত ীরা।
৪) সংর ণ নিথ।
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মাঃ আব ল কােদর 
সহকারী পিরচালক(কেলজ-৩)
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