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ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৩.০২.০০১.২১.৪৬২ তািরখ: 
২৭ সে র ২০২১

১২ আি ন ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
ি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 বিণত কমকতাগণেক াতক/ াতেকা র িড ীেত ১ম ণী অজন করার জ  িনে র ছেক বিণত তািরখ হেত জাতীয়
বতন ল/২০০৯ অ যায়ী া  ধােপ অি ম বিধত বতন ম র করা হেলা:

: নাম, পদবী ও কম ল য িড ীর জ  
অি ম বিধত বতন 

া

য তািরখ 
হেত া

ও লেবতন

বতন ম অি ম বিধত বতেনর 
সং া ও ধাপ 

সং া ধাপ
ক. জনাব মাঃ এনা ল হক-২১১৩৮১২৮০৪৬

ভাষক, পদাথিব া
নওয়াব ফয় ে ছা সরকাির কেলজ, িম া

াতেকা র-
(িসিজিপএ)-৩.১৭ 

(৪.০০)

১৪/০২/২০২১
লেবতন

২৩,১০০/-

২২,০০০-
৫৩,০৬০/-

০১ (এক) ২৪,২৬০/-

খ. জনাব মাহ র রহমান-২১১৩৮১৪৬০০২
ভাষক, সমাজিব ান

নওয়াব ফয় ে ছা সরকাির কেলজ, িম া

াতেকা র-
(িসিজিপএ)-৩.০০ 

(৪.০০)

১৪/০২/২০২১
লেবতন

২৩,১০০/-

২২,০০০-
৫৩,০৬০/-

০১ (এক) ২৪,২৬০/-

গ. জনাব মাঃ নাজ ল হক-২১১৩৮১৪২০২০
ভাষক, রা িব ান

নওয়াব ফয় ে ছা সরকাির কেলজ, িম া

াতেকা র-
(িসিজিপএ)

৩.৪৫ (৪.০০)

১৪/০২/২০২১
লেবতন

২৩,১০০/-

২২,০০০-
৫৩,০৬০/-

০১ (এক) ২৪,২৬০/-

ঘ. জনাব সাই ল ইসলাম-২১১৩৮১০৯০৫১
ভাষক, ইংেরিজ

বকশীগ  সরকাির িকয়ামত উ াহ কেলজ, 
জামাল র

াতেকা র-
(িসিজিপএ)

৩.১৭ (৪.০০)

১৪/০২/২০২১
লেবতন

২৩,১০০/-

২২,০০০-
৫৩,০৬০/-

০১ (এক) ২৪,২৬০/-

ঙ. জনাব অি ক সরকার-২১১৩৮১২৫০০৪
ভাষক, দশন

বকশীগ  সরকাির িকয়ামত উ াহ কেলজ, 
জামাল র

াতেকা র-
(িসিজিপএ)

৩.৬৬ (৪.০০)

১৪/০২/২০২১
লেবতন

২৩,১০০/-

২২,০০০-
৫৩,০৬০/-

০১ (এক) ২৪,২৬০/-
            

  

চ. জনাব মাঃ আ ল কাই ম 
হাওলাদার-২১১৩৮২০০০৬১

ভাষক, ত  ও যাগােযাগ ি
নড়াইল সরকাির িভে ািরয়া কেলজ, 
নড়াইল

াতক (স ান)-
(িসিজিপএ)

৩.৬৮ (৪.০০)

১৪/০২/২০২১
লেবতন

২৩,১০০/-

২২,০০০-
৫৩,০৬০/-

০১ (এক) ২৪,২৬০/-
            

  

ছ. জনাব নািহ ল ইসলাম-২১১৩৮১০১০৩৩
ভাষক, অথনীিত

বকশীগ  সরকাির িকয়ামত উ াহ কেলজ, 
জামাল র

াতেকা র-
(িসিজিপএ)

৩.৫৬ (৪.০০)

১৪/০২/২০২১
লেবতন

২৩,১০০/-

২২,০০০-
৫৩,০৬০/-

০১ (এক) ২৪,২৬০/-
            

  

১



জ. জনাব সািময়া লতানা 
ধা-২১১৩৮১৫৬০২৬
ভাষক, িহসাবিব ান

বকশীগ  সরকাির িকয়ামত উ াহ কেলজ, 
জামাল র

াতেকা র-
(িসিজিপএ)

৩.৬৫ (৪.০০)

১৪/০২/২০২১
লেবতন

২৩,১০০/-

২২,০০০-
৫৩,০৬০/-

০১ (এক) ২৪,২৬০/-
            

  

ঝ. জনাব মাঃ শামীম 
হাসাইন-২১১৩৮১০৫০০৬
ভাষক, আরবী ও ইসলামী িশ া

বকশীগ  সরকাির িকয়ামত উ াহ কেলজ, 
জামাল র

াতেকা র-
(িসিজিপএ)

৩.৭৪ (৪.০০)

১৪/০২/২০২১
লেবতন

২৩,১০০/-

২২,০০০-
৫৩,০৬০/-

০১ (এক) ২৪,২৬০/-
            

  

ঞ. জনাব মাঃ নয়ন িময়া-২১১৩৮১৩৪০২৫
ভাষক, ব াপনা

বকশীগ  সরকাির িকয়ামত উ াহ কেলজ, 
জামাল র

াতেকা র-
(িসিজিপএ)

৩.৬৪ (৪.০০)

১৪/০২/২০২১
লেবতন

২৩,১০০/-

২২,০০০-
৫৩,০৬০/-

০১ (এক) ২৪,২৬০/-
            

  

ট. জনাব মাঃ ওয়ািহ ামান 
জািহদ-২১১৩৮২০০০৯২

ভাষক, ত  ও যাগােযাগ ি
বকশীগ  সরকাির িকয়ামত উ াহ কেলজ, 
জামাল র

াতক (স ান)-
(িসিজিপএ)

৩.১৩ (৪.০০)

১৪/০২/২০২১
লেবতন

২৩,১০০/-

২২,০০০-
৫৩,০৬০/-

০১ (এক) ২৪,২৬০/-
            

  

০২। এ ে  শত থােক য, ইেতা েব মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর অ েমাদন ছাড়া অি ম বিধত বতন হণ কের
থাকেল হীত স দয় অথ জারী চালােনর মা েম সরকাির কাষাগাের ফরত িদেত হেব।

২৭-৯-২০২১
েফসর ড. সয়দ মা. গালাম ফা ক

মহাপিরচালক

ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৩.০২.০০১.২১.৪৬২/১(৫) তািরখ: ১২ আি ন ১৪২৮
২৭ সে র ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( ে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।

২৭-৯-২০২১
মীর রাহাত মা ম
সহকারী পিরচালক

২


