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ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৩.০২.০০১.২১.৩৫৫ তািরখ: 
২৩ মাচ ২০২৩

৯ চ  ১৪২৯

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/২০১৫ 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 তােহরা

খানম-২২১৪০১৪১০৩৮
ভাষক, রসায়ন

সরকাির বরহামগ  কেলজ,
িশবচর, মাদারী র

াতক (স ান)-(িসিজিপএ)-
৩.৪৯ (৪.০০)

াতেকা র-
(িসিজিপএ)-৩.৬২ (৪.০০)

০৪/১২/২০২২
লেবতন

২৩,১০০/-

২২,০০০-
৫৩,০৬০/-

০১ (এক) ২৪,২৬০/-
           

   

খ. জনাব মাহা দ কাম ল
হাসান-২২১৪০১১৯০২৭

ভাষক, গিণত
রামগড় সরকাির কেলজ,
খাগড়াছিড়

াতক (স ান)-(িসিজিপএ)-
৩.৩৯ (৪.০০)

াতেকা র-
(িসিজিপএ)-৩.২১ (৪.০০)

০৪/১২/২০২২
লেবতন

২৩,১০০/--

২২,০০০-
৫৩,০৬০/-

০১ (এক) ২৪,২৬০/-

গ. জনাব মাঃ শাহিরয়ার
মা ফা-২২১৪০১৩১০৪১
ভাষক, ািণিব া

সরকাির শখ িজ র রহমান
কেলজ, ি পাড়া, গাপালগ

াতক (স ান)-(িসিজিপএ)-
৩.৫৮ (৪.০০)

াতেকা র-
(িসিজিপএ)-৩.৫৩ (৪.০০)

০৪/১২/২০২২
লেবতন

২৩,১০০/--

২২,০০০-
৫৩,০৬০/-

০১ (এক) ২৪,২৬০/-

ঘ. জনাব শারিমন
লতানা-২২১৪০১৪১০২৮
ভাষক, রসায়ন

সরকাির শখ িজ র রহমান
কেলজ, ি পাড়া, গাপালগ

াতক (স ান)-(িসিজিপএ)-
৩.২৬ (৪.০০)

াতেকা র-
(িসিজিপএ)-৩.৭৩ (৪.০০)

০৪/১২/২০২২
লেবতন

২৩,১০০/--

২২,০০০-
৫৩,০৬০/-

০১ (এক) ২৪,২৬০/-

ঙ. জনাব মাঃ আশরাফ
আলী-২২১৪০১১৩০৪২

ভাষক, উি দিব া
সাপাহার সরকাির কেলজ, নও া

াতক (স ান)- থম ণী
াতেকা র-ি তীয় ণী

০৪/১২/২০২২
লেবতন

২৩,১০০/--

২২,০০০-
৫৩,০৬০/-

০১ (এক) ২৪,২৬০/-

. ১



চ. জনাব মাঃ িশি র
হােসন-২১১৩৮২০০০২৭
ভাষক, ত  ও যাগােযাগ

ি
গাজী র সরকাির মিহলা
কেলজ, গাজী র

াতক (স ান)-(িসিজিপএ)-
৩. ৫৭ (৪.০০)

১৪/০২/২০২১
লেবতন

২৩,১০০/--

২২,০০০-
৫৩,০৬০/-

০১ (এক) ২৪,২৬০/-

ছ. জনাব আশরা ল
আলম-২২১৪০১১৯০৩৪

ভাষক, গিণত
গফর াও সরকাির কেলজ,
ময়মনিসংহ

াতক (স ান)- থম ণী
াতেকা র-২য় ণী

০৪/১২/২০২২
লেবতন

২৩,১০০/--

২২,০০০-
৫৩,০৬০/-

০১ (এক) ২৪,২৬০/-

জ. জনাব সয়দা জা া ন নাঈম
িসি কা-২২১৪০১৪০০০১

ভাষক, মেনািব ান
চ াম সরকাির মিহলা কেলজ,
চ াম

াতক (স ান)-(িসিজিপএ)-
৩.৫৫ (৪.০০)

াতেকা র-
(িসিজিপএ)-৩.৬৭ (৪.০০)

০৪/১২/২০২২
লেবতন

২৩,১০০/--

২২,০০০-
৫৩,০৬০/-

০১ (এক) ২৪,২৬০/-

ঝ. জনাব মাঃ সানা ল
ইসলাম-২২১৪০১১৯০৩৭

ভাষক, গিণত
ব ড়া শহীদ িত সরকাির
কেলজ, িম া

াতক (স ান)- থম ণী
াতেকা র- থম ণী

০৪/১২/২০২২
লেবতন

২৩,১০০/--

২২,০০০-
৫৩,০৬০/-

০১ (এক) ২৪,২৬০/-

ঞ. জনাব সািব ন
নাহার-২২১৪০১১৩০৩৪

ভাষক, উি দিব া
না ঘাট সরকাির কেলজ,

হিবগ

াতক (স ান)- থম ণী
াতেকা র- থম ণী

০৪/১২/২০২২
লেবতন

২৩,১০০/--

২২,০০০-
৫৩,০৬০/-

০১ (এক) ২৪,২৬০/-

উে  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।
২। যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জারী করা হেলা।

২৩-৩-২০২৩
মীর রাহাত মা ম
সহকারী পিরচালক

ফান: ০২-৪১০৫০২৮৭

ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৩.০২.০০১.২১.৩৫৫/১(৫) তািরখ: ৯ চ  ১৪২৯
২৩ মাচ ২০২৩

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...........................................................................
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৫) সংর ণ নিথ।

২৩-৩-২০২৩
মীর রাহাত মা ম
সহকারী পিরচালক

. ৩


