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ঢাকা

ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৪.৪২.০০১.২২.৪০৪ তািরখ: 
০২ মাচ ২০২৩

১৭ ফা ন ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

িশ া ম ণালেয়র ১৭/০৭/১৯৭০  তািরেখর ারক নং- শাঃ ৪/৮৩২(১)/(৩০০) িশ া আেদশ এবং িহসাব মহািনয় েকর
০৭/১১/২০১৬ তািরেখর ারক নং- ০৭.০৩.০০০০.০০৯.৩৭.১৪৪.১৫-১৫০ অ যায়ী িবিসএস (সাধারণ িশ া) ক াডােরর
িন বিণত কমকতা য় (িশ া ম ণালেয়র ারক নং- িশম/শাঃ১১/৫-১(অংশ)/৫৮২, তািরখঃ ০২/০৬/২০০৯ াপেন

চিলত িডং প িতর সে  েবর িবভাগ/ িণ সমতাকরণ করায়) ১ম িণ পাওয়ায় উ তর িশ াগত যা তার জ
ােদর নােমর পাে  বিণত তািরখ হেত চা ির বতন ও ভাতািদ আেদশ-২০১৫ এর (২২,০০০/- থেক ৫৩,০৬০/- টাকা

বতন েল) া  ধাপ ম র করা হেলা।

শত থােক য, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর অ েমাদন ছাড়া অি ম কান ধাপ হণ কের থাকেল হীত স দয় অথ
জারী চালােনর মা েম সরকাির কাষাগাের ফরত িদেত হেব।
:

নং
কমকতার নাম, আইিড, পদবী ও কম ল সংি

িশ াগত
যা তা

য তািরখ হেত
ধাপ া  ও

লেবতন

বতন ম অি ম বিধত বতেনর
সং া ও হার

সং া হার
০১ জনাব মাঃ ইমরান গাজী-২২১৪০১০৮০৩৭

ভাষক (ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত)
চরফ াসন সরকাির কেলজ, চরফ াসন, ভালা।

াতেকা র-এ
িজিপএ (৩.৪১)
অজন করায়

০৪-১২-২০২২
২৩, ১০০/-

২২,০০০/-
৫৩,০৬০/-

০১(এক) ২৪,২৬০/-

০২ জনাব মা. জািহ ল হাসান- ২২১৪০১৩৩০৫৮
ভাষক (বাংলা)

চরফ াসন সরকাির কেলজ, চরফ াসন, ভালা।

াতেকা র-এ
িজিপএ (৩.১৮)
অজন করায়

০৪-১২-২০২২
২৩, ১০০/-

২২,০০০/-
৫৩,০৬০/-

০১(এক) ২৪,২৬০/-

০৩ জনাব মাহা দ হােসন- ২২১৪০১৪৪০০৫
ভাষক (সমাজকম)

চরফ াসন সরকাির কেলজ, চরফ াসন, ভালা।

াতেকা র-এ
থম িণ

অজন করায়

০৪-১২-২০২২
২৩, ১০০/-

২২,০০০/-
৫৩,০৬০/-

০১(এক) ২৪,২৬০/-

যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হল ।

২-৩-২০২৩
মাঃ তানভীর হাসান
সহকারী পিরচালক

ফান: +88-02-41050624

১



ইেমইল:
ad_college2@dshe.gov.bd

ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৪.৪২.০০১.২২.৪০৪/১(৬) তািরখ: ১৭ ফা ন ১৪২৯
০২ মাচ ২০২৩

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) অ , .............................................................................
২) ধান িহসাবর ণ কমকতা, ৪৫, রানা প ন, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৩) িবভাগীয়/ জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, ................................
৪) জনাব …………………………………………....
৫) অথ ও িহসাব শাখা, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা।
৬) অিফস সংর ণ নিথ।

২-৩-২০২৩
মাঃ তানভীর হাসান
সহকারী পিরচালক

২


