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অিফ স আেদশ
িশ া ম ণালেয়র ১৭/০৭/১৯৭০ তািরেখর ারক নং-শা: ৪/৮৩২(১)/(৩০০) িশ া আেদশ এবং িহসাব মহািনয় েকর
০৭/১১/২০১৬ তািরেখর ারক নং-৩৭.০৩.০০০০.০০৯.৩৭.১৪৪.১৫-১৫০ অ যায়ী িব.িস.এস (সাধারণ িশ া) ক াডােরর
িন বিণ ত কমকতাগণেক াতক/ াতেকা র িড ীেত ১ম ণী অজন করার জ িনে র ছেক বিণ ত তািরখ হেত জাতীয়
বতন ল/২০১৫ অ যায়ী া ধােপ অি ম বিধ ত বতন ম র করা হেলা:
:

নাম, পদবী ও কম ল

ক. জনাব মা: রিফ ল ইসলাম-২১১৩৮১১৩০১২
ভাষক, উি দিব া
সরকাির িফয়া মিহলা কেলজ, মাদারী র
খ. জনাব ইশরাত জাহান লাবনী-২১১৩৮১১৮০০৩
ভাষক, গাহ অথনীিত
শখ হািসনা সরকাির বািলকা উ িব ালয় ও কেলজ,
গাপালগ
গ. জনাব মা: জািকর হােসন-২১১৩৮১২৮০১৮
ভাষক, পদাথিব ান
জয় রহাট সরকাির কেলজ, জয় রহাট
ঘ. জনাব মা: জািহদ হাসান-২১১৩৮২০০০০৩
ভাষক, ত ও যাগােযাগ ি
িদনী সরকাির কেলজ, টা াইল
ঙ. জনাব ফরেদৗস লতানা-২১১৩৮১১৩০২০
ভাষক, উি দিব ান
সাতকািনয়া সরকাির কেলজ, সাতকািনয়া, চ াম
চ. জনাব মা: ফা ক আজম-২১১৩৮২০০০০৪
ভাষক, ত ও যাগােযাগ ি
হািতয়া ীপ সরকাির কেলজ, হািতয়া, নায়াখালী
ছ. জনাব মা: ওিলউ ামান-২১১৩৮১৪০০০৪
ভাষক, মেনািব ান
মিজদা খা ন সরকাির মিহলা কেলজ, লালমিনরহাট

য িড ীর জ
অি ম বিধত
বতন া

য তািরখ হেত বতন ম অি ম বিধত
া ও
বতেনর সং া ও
লেবতন
ধাপ
সং া ধাপ
াতেকা র- ১৪/০২/২০২১ ২২,০০০- ০১(এক) ২৪,২৬০
(িসিজিপএ)
লেবতন ৫৩,০৬০/
/৩.৭৩ (৪.০০) ২৩,১০০/াতেকা র- ১৪/০২/২০২১ ২২,০০০- ০১(এক) ২৪,২৬০
থম িণ
লেবতন ৫৩,০৬০/
/২৩,১০০/াতেকা র(িসিজিপএ)
৩.৩১ (৪.০০)
াতেকা র(িসিজিপএ)
৩.১৩ (৪.০০)
াতেকা র(িসিজিপএ)
৩.১৯ (৪.০০)
াতক (স ান)
(িসিজিপএ)৩.৪৪ (৪.০০)
াতেকা র(িসিজিপএ)
৩.১৯ (৪.০০)

১৪/০২/২০২১
লেবতন
২৩,১০০/১৪/০২/২০২১
লেবতন
২৩,১০০/১৪/০২/২০২১
লেবতন
২৩,১০০/১৪/০২/২০২১
লেবতন
২৪,২৬০/-১৪/০২/২০২১
লেবতন
২৩,১০০/-

২২,০০০৫৩,০৬০/
২২,০০০৫৩,০৬০/
২২,০০০৫৩,০৬০/
২২,০০০৫৩,০৬০/
২২,০০০৫৩,০৬০/
-

০১(এক) ২৪,২৬০
/০১(এক) ২৪,২৬০
/০১(এক) ২৪,২৬০
/০১(এক) ২৫,৪৮০
/০১(এক) ২৪,২৬০
/-

০২। এ ে শত থােক য, ইেতা েব মা িমক ও উ িশ া অিধদ েরর অ েমাদন ছাড়া অি ম বিধ ত বতন হণ কের
থাকেল হীত স দয় অথ জারী চালােনর মা েম সরকাির কাষাগাের ফরত িদেত হেব।
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২৬-১২-২০২১
েফসর ড. সয়দ মা. গালাম ফা ক
মহাপিরচালক
১১ পৗষ ১৪২৮
তািরখ:
২৬ িডেস র ২০২১

ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৩.০২.০০১.২১.৭৬৩/১(৫)
অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ ে ) ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা হইল:
১) অ
........................................................................
২) ধান িহসাবর ণ কমকতা, িশ া ম ণালয়, ৪৫ রানা প ন, ঢাকা
৩) িবভাগীয়/ জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা..........................
৪) জনাব ...........................................................................
৫) সংর ণ নিথ।

২৬-১২-২০২১
লাকমান হােসন
সহকারী পিরচালক
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