
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মা িমক ও উ িশ া অিধদ র 

বাংলােদশ, ঢাকা 
www.dshe.gov.bd অিবলে  

সীিমত

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০২.০২.০০৭.২১.৩৮২ তািরখ: 
০৮ সে র ২০২১

২৪ ভা  ১৪২৮

িবষয:় স াধ ারণসাধ ারণ   ভিবভিব   তহ িবলতহ িবল  হ েতহেত   অেফরতেযাঅেফরতেযা   অি মঅি ম   উে ালেনরউে ালেনর   জজ   আেবদনআেবদন।।

সরকাির কমচারী সাধারণ ভিব  তহিবল িবিধ, ১৯৭৯ এর ১৩(১)-এ দ  মতা বেল েফসর আলীম আল রাজী, আইিড
নং- ২৪৩৯, উপা , িদনী সরকাির কেলজ, টা াইল- ক হ িনমােণর জ  ার সাধারণ ভিব  তহিবল িহসাব নং-
িডএও/টাং/িশ া/৩৭১ এর সি ত টাকা হেত ১ম বােরর মত িবিধর
১৩(২)এ,িব,িস,িড,ই,এফ,িজ/১৩(৩)ও(৪),১৩(৫),১৩(৯)ও(১০) মাতােবক অপিরেশাধেযা  িভি েত মাট ৩,০০,০০০/-
(িতন ল ) টাকা মা  ম র করা হেলা। ার মািসক ল বতন ৭১,২০০/- টাকা।

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

৮-৯-২০২১

জলা িহসাবর ণ অিফসার, টা াইল।

েফসর মাঃ শােহ ল খিবর চৗ রী
পিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০২.০২.০০৭.২১.৩৮২/১ তািরখ: ২৪ ভা  ১৪২৮
০৮ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অ , িদনী সরকাির কেলজ, টা াইল।
২) েফসর আলীম আল রাজী, আইিড নং- ২৪৩৯, উপা , িদনী সরকাির কেলজ, টা াইল।
৩) সংর ণ নিথ।

৮-৯-২০২১
পক রায় 

সহকারী পিরচালক

১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মা িমক ও উ িশ া অিধদ র 

বাংলােদশ, ঢাকা 
www.dshe.gov.bd অিবলে  

সীিমত

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০২.০২.০০৭.২১.৩৮৩ তািরখ: 
০৮ সে র ২০২১

২৪ ভা  ১৪২৮

িবষয:় স াধ ারণসাধ ারণ   ভিবভিব   তহ িবলতহ িবল  হ েতহেত   অেফরতেযাঅেফরতেযা   অি মঅি ম   উে ালেনরউে ালেনর   জজ   আেবদনআেবদন।।

সরকাির কমচারী সাধারণ ভিব  তহিবল িবিধ, ১৯৭৯ এর ১৩(১)-এ দ  মতা বেল জনাব আব ল আউয়াল, আইিড
নং- ১২৩৭৫, সহেযাগী অ াপক, (গিণত িবভাগ), সরকাির তালারাম কেলজ, নারায়ণগ - ক হ িনমােণর জ  ার
সাধারণ ভিব  তহিবল িহসাব নং- EDU/JHAL/1052 এর সি ত টাকা হেত ১ম বােরর মত িবিধর
১৩(২)এ,িব,িস,িড,ই,এফ,িজ/১৩(৩)ও(৪),১৩(৫),১৩(৯)ও(১০) মাতােবক অপিরেশাধেযা  িভি েত মাট ৭,৮০,০০০/-
(সাত ল  আিশ হাজার) টাকা মা  ম র করা হেলা। ার মািসক ল বতন ৬৬,৮৪০/- টাকা।

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

৮-৯-২০২১

জলা িহসাবর ণ অিফসার, নারায়ণগ ।

েফসর মাঃ শােহ ল খিবর চৗ রী
পিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০২.০২.০০৭.২১.৩৮৩/১ তািরখ: ২৪ ভা  ১৪২৮
০৮ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অ , সরকাির তালারাম কেলজ, নারায়ণগ ।
২) জনাব আব ল আউয়াল, আইিড নং- ১২৩৭৫, সহেযাগী অ াপক, (গিণত িবভাগ), সরকাির তালারাম
কেলজ, নারায়ণগ ।
৩) সংর ণ নিথ।

৮-৯-২০২১
পক রায় 

সহকারী পিরচালক

১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মা িমক ও উ িশ া অিধদ র 

বাংলােদশ, ঢাকা 
www.dshe.gov.bd অিবলে  

সীিমত

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০২.০২.০০৭.২১.৩৮৪ তািরখ: 
০৮ সে র ২০২১

২৪ ভা  ১৪২৮

িবষয:় স াধ ারণসাধ ারণ   ভিবভিব   তহ িবলতহ িবল  হ েতহেত   অেফরতেযাঅেফরতেযা   অি মঅি ম   উে ালেনরউে ালেনর   জজ   আেবদনআেবদন।।

সরকাির কমচারী সাধারণ ভিব  তহিবল িবিধ, ১৯৭৯ এর ১৩(১)-এ দ  মতা বেল জনাব মাঃ শাম ল দা, আইিড
নং- ৫৮০১, সহেযাগী অ াপক, (রা িব ান িবভাগ), জয় রহাট সরকাির মিহলা কেলজ, জয় রহাট- ক হ িনমােণর
জ  িতিন ার সাধারণ ভিব  তহিবল িহসাব নং-DAO/JOY/EDU/২৩৯ এর সি ত টাকা হেত ১ম বােরর মত
িবিধর ১৩(২)এ,িব,িস,িড,ই,এফ,িজ/১৩(৩)ও(৪),১৩(৫),১৩(৯)ও(১০) মাতােবক অপিরেশাধেযা  িভি েত মাট
৬,০০,০০০/- (ছয় ল ) টাকা মা  ম র করা হেলা। ার মািসক ল বতন ৬৩,৯৬০/- টাকা।

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

৮-৯-২০২১

জলা িহসাবর ণ অিফসার, জয় রহাট।

েফসর মাঃ শােহ ল খিবর চৗ রী
পিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০২.০২.০০৭.২১.৩৮৪/১ তািরখ: ২৪ ভা  ১৪২৮
০৮ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অ , জয় রহাট সরকাির মিহলা কেলজ, জয় রহাট।
২) জনাব মাঃ শাম ল দা, আইিড নং- ৫৮০১, সহেযাগী অ াপক, (রা িব ান িবভাগ), জয় রহাট সরকাির
মিহলা কেলজ, জয় রহাট।
৩) সংর ণ নিথ।

৮-৯-২০২১
পক রায় 

সহকারী পিরচালক

১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মা িমক ও উ িশ া অিধদ র 

বাংলােদশ, ঢাকা 
www.dshe.gov.bd অিবলে  

সীিমত

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০২.০২.০০৬.২১.৩৮৫ তািরখ: 
০৮ সে র ২০২১

২৪ ভা  ১৪২৮

িবষয:় স াধ ারণসাধ ারণ   ভিবভিব   তহ িবলতহ িবল  হ েতহেত   ফরতেযাফরতেযা   অি মঅি ম   উে ালেনরউে ালেনর   জজ   আেবদনআেবদন।।

সরকাির কমচারী সাধারণ ভিব  তহিবল িবিধ, ১৯৭৯ এর ১৩(১)-এ দ  মতা বেল জনাব জা া ল ফরেদৗস,
ভাষক, (অথনীিত িবভাগ), লালমিনরহাট সরকাির কেলজ, লালমিনরহাট- ক হ মরামেতর জ  িতিন ার সাধারণ

ভিব  তহিবল িহসাব নং-িডও/টাং/িশ া/৯০৮ এর সি ত টাকা হেত ১ম বােরর মত িবিধর
১৩(২)এ,িব,িস,িড,ই,এফ,িজ/১৩(৩)ও(৪),১৩(৫)/১৪ মাতােবক পিরেশাধেযা  িভি েত মাট ৩,২০,০০৪/- (িতন ল
িবশ হাজার চার) টাকা মা  ম র করা হেলা। ার মািসক ল বতন ২৯,৫১০/- টাকা। দ  িবধায় দ  অি েমর
টাকা ার মািসক বতেনর িবল হেত ৮,৮৮৯/- টাকা হাের ৩৬ িকি েত পিরেশাধ করেত হেব। েব হীত কান অি েমর
িকি  বাকী থাকেল তাও এক সে  পিরেশাধ করেত হেব।

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

৮-৯-২০২১

জলা িহসাবর ণ অিফসার, লালমিনরহাট।

েফসর মাঃ শােহ ল খিবর চৗ রী
পিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০২.০২.০০৬.২১.৩৮৫/১(৩) তািরখ: ২৪ ভা  ১৪২৮
০৮ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অ , লালমিনরহাট সরকাির কেলজ, লালমিনরহাট ।
২) জনাব জা া ল ফরেদৗস, ভাষক, (অথনীিত িবভাগ), লালমিনরহাট সরকাির কেলজ, লালমিনরহাট।
৩) সংর ন নিথ।

৮-৯-২০২১
পক রায় 

সহকারী পিরচালক

১























গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মা িমক ও উ িশ া অিধদ র 

বাংলােদশ, ঢাকা 
www.dshe.gov.bd অিবলে  

সীিমত

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০২.০২.০০৭.২১.৩৮১ তািরখ: 
০৮ সে র ২০২১

২৪ ভা  ১৪২৮

িবষয:় স াধ ারণসাধ ারণ   ভিবভিব   তহ িবলতহ িবল  হ েতহেত   অেফরতেযাঅেফরতেযা   অি মঅি ম   উে ালেনরউে ালেনর   জজ   আেবদনআেবদন।।

সরকাির কমচারী সাধারণ ভিব  তহিবল িবিধ, ১৯৭৯ এর ১৩(১)-এ দ  মতা বেল জনাব মাঃ আিজ ল ইসলাম,
সহকারী জলা িশ া অিফসার, লালমিনরহাট- ক হ িনমােণর জ  ার সাধারণ ভিব  তহিবল িহসাব নং-
school/pat/০৯ এর সি ত টাকা হেত ২য় বােরর মত িবিধর
১৩(২)এ,িব,িস,িড,ই,এফ,িজ/১৩(৩)ও(৪),১৩(৫),১৩(৯)ও(১০) মাতােবক অপিরেশাধেযা  িভি েত মাট ৯,১৫,০০০/-
(নয় ল  পেনেরা হাজার) টাকা মা  ম র করা হেলা। ার মািসক ল বতন ৫২,১৬০/- টাকা।

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

৮-৯-২০২১

জলা িহসাবর ণ অিফসার, লালমিনরহাট।

েফসর মাঃ শােহ ল খিবর চৗ রী
পিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০২.০২.০০৭.২১.৩৮১/১ তািরখ: ২৪ ভা  ১৪২৮
০৮ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জলা িশ া অিফসার, লালমিনরহাট।
২) জনাব মাঃ আিজ ল ইসলাম, সহকারী জলা িশ া অিফসার, লালমিনরহাট।
৩) সংর ণ নিথ।

৮-৯-২০২১
পক রায় 

সহকারী পিরচালক

১


