
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া ম ণালয় 

মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র 
বসরকাির কেলজ শাখা 
www.dshe.gov.bd

ঢাকা

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.০২.০০৪.২০.৩২৮ তািরখ: 
১৬ সে র ২০২০

১ আি ন ১৪২৭

িবষয়: সামিয়কসামিয়ক  বরখা কালীনবরখা কালীন  সমেয়রসমেয়র  বেকয়াবেকয়া  বতনবতন  ভাতাভাতা  দানদান  সেসে ।।
সূ : অধ ে র ১২/০২/২০২০ ি . তািরেখর আেবদন।

উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, পাট াম আদশ কেলেজর ইসলাম িশ া িবষেয়র ভাষক
জনাব মা: আতাউর রহমান(ইনেড  : ৮৩৩০০৪) এর সামিয়ক বরখা কালীন সমেয়র অ ে ািলত ৫০%
বেকয়া বতন ভাতার জ  আেবদন কেরন। িত ান থেক া  তেথ  দখা যায়, জনাব মা: আতাউর রহমান
এর সামিয়ক বরখা  ও িবেশষ কারেণ গত ০১/০১/২০১৪ তািরখ থেক বতন ভাতা ব  িছল। পরবতীেত
মহামা  হাইেকােট দােয়রকতৃ রীট িপিটশন নং ৮৪৪৬/২০১৭ এর  আেদশ মাতােবক ৫০% হাের খারেপাষ
ভাতা দয়া হয়। তার সামিয়ক বরখাে র আেদশ ত াহার করায় িতিন িডেস র/২০১৯ মােস যাগদান কেরন।
সামিয়ক বরখা কালীন সমেয়র অথাৎ জা য়ারী/১৪ থেক জুন/১৯ পয  মাট ৬৬ মােসর বেকয়া বতনভাতািদর
৫০% হাের মাট ৮,৫২,১১১/- টাকা দােনর জ  আেবদন কেরন।
দাবীকতৃ বেকয়ার িবষয়িট িন ি র জ  িনে া  তথ ািদ েয়াজন;
(১) সামিয়ক বরখা করেণর আেদেশর কিপ ও রজুেলশন;
(২) সামিয়ক বরখাে র আেদশ ত াহােরর িস াে র রজুেলশন;
(৩) রীট িপিটশন নং ৮৪৪৬/২০১৭ এর রােয়র কিপ;
(৪) সামিয়ক বরখা  ও িবেশষ কারেণ বতন ভাতা ব  রাখা হেয়েছ  এ িবষেয় অধ ে র ব াখ া;
(৫) ব াংেকর নন য়াল সনদ এবং ২০১৪ থেক ২০১৯ সাল পয  সংি  িশ েকর ব াংেকর িহসাবর িববরণী;
(৬) সামিয়ক বরখা কালীন সমেয়র চা িরর িববরণ।

এমতাব ায়, উে িখত রকডপ ািদ দািখল করার জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হইল।

১৬-৯-২০২০

অধ , পাট াম আদশ িডি  কেলজ, পাট াম, 
লালমিনরহাট।

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.০২.০০৪.২০.৩২৮/১(২) তািরখ: ১ আি ন ১৪২৭
১৬ সে র ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সভাপিত, গভিনং বিড, পাট াম আদশ িডি  কেলজ, পাট াম, লালমিনরহাট;
২) সংর ণ নিথ।
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