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ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.১২.০০১.১৮.২০ তািরখ: 
১২ জা য়াির ২০২২

২৮ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় অিতিরঅিতির   হ ীতহ ীত   অথঅথ   ফরৎফরৎ  দানদান   সেসে ।।
উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, িনে া  সহকারী অ াপকগণ সহকারী অ াপেকর ল াি র সময়
ইনি েম   না হওয়ায় তা  করার জ  অ  আেবদন কেরন।

িমক নাম ও ইনেড  এবং কেলেজর নাম ল াি  ও তািরখ া  ল ম
০১ এমিড কাম ামান মা া

ইনেড -৪১৯৬৬৯
জয়নগর ইয়ার আলী খান কেলজ, গাপালগ -১০৯৫৩৬

৩৭০০০/-
০১/১১/২০২০

৪২৬১০/-

০২ মমতাজ আহেমদ
ইনেড -৪২৮৮৩০
ইমাম গা ালী কেলজ, চ াম-১০৪৯৩০

৩৭০০০/-
০১/০৯/২০২০

৪২৬১০/-

মাউিশ অিধদ েরর ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.১২.০০১.১৮.৩৪৬; তািরখ: ০৬ ম ২০২১ি . মাতােবক ম/২০২১
মােসর এমিপও থেক বিধত হাের বতন ভাতা দান করা হয়। যা ি  স ত হয়িন। 

লত: ভাষক িহেসেব ােদর সবেশষ বতন িছল ৩৫০৮০/- টাকা; সহকারী অ াপক িহেসেব া  হেবন ৩৭০০০/-
টাকা িক  তােদরেক ম/২০২১ মােসর এমিপওেত ইনি েম   কের (৪২৬১০-৪১১১) =৩৮৪৯৯/- টাকা দান করা
হয়; যা িবিধ স ত হয়িন। ম/২০২১ মােস িতিন া  িছেলন (৩৭০০০-৩৫৫০)= ৩৩৪৫০/- টাকা। অিতির  হণ
কেরেছন (৩৮৪৯৯-৩৩৪৫০)=৫০৪৯/-টাকা। লাই মােস া  ৩৫০৫২/-। উে ালন কেরেছন ৪০৩৫৩/-। অিতির
(৪০৩৫৩-৩৫০৫২)=৫৩০১/-। ম + ন (৫০৪৯ + ৫০৪৯)=১০০৯৮/-, লাই থেক িত মােস ৫৩০১/-টাকা হাের
অিতির  হীত টাকা ফরৎ যা ।

এমতাব ায়, বিণত ২ জন িশ ক জনাব এমিড কাম ামান মা া, সহকারী অ াপক, ইনেড -৪১৯৬৬৯, জয়নগর
ইয়ার আলী খান কেলজ, গাপালগ  এবং জনাব মমতাজ আহেমদ, সহকারী অ াপক, ইনেড -৪২৮৮৩০, ইমাম গা ালী
কেলজ, চ াম এর বতন ল জা /২০২২ মােসর এমিপওেত ৩৭২৮০/ েল দান করার িস া  হীত হয় এবং ম +

ন (৫০৪৯ + ৫০৪৯)=১০০৯৮/-, লাই থেক িত মােস ৫৩০১/-টাকা হাের অিতির  হীত টাকা চালােনর মা েম
সরকাির কাষাগাের ফরৎ দান বক চালােনর কিপসহ অ  অিধদ রেক অবিহত করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা
হেলা। 

১২-১-২০২২
মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক

১



িবতরণ :
১) সভাপিত, গভিনং বিড, জয়নগর  ইয়ার আলী খান 
কেলজ, গাপালগ । 
২) সভাপিত, গভিনং বিড, ইমাম গা ালী কেলজ, 
চ াম।
৩) অ , জয়নগর ইয়ার আলী খান কেলজ, গাপালগ ।
৪) অ , ইমাম গা ালী কেলজ, চ াম।

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.১২.০০১.১৮.২০/১(২) তািরখ: ২৮ পৗষ ১৪২৮
১২ জা য়াির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) এমিড কাম ামান মা া, সহকারী অ াপক, জয়নগর ইয়ার আলী খান কেলজ, গাপালগ  (মাউিশর
িনেদশনা বা বায়ন িনি তকরণ)।
২) মমতাজ আহেমদ, সহকারী অ াপক, ইমাম গা◌্ ালী কেলজ, চ াম (মাউিশর িনেদশনা বা বায়ন
িনি তকরণ)।

১২-১-২০২২
মাঃ আব ল কােদর 
সহকারী পিরচালক
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