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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
মা�িমক ও উ�িশ�া অিধদ�র 

বাংলােদশ, ঢাকা 
www.dshe.gov.bd

 

 

ন�র: ৩৭.০২.০০০০.১০১.০৮.০০১.১৯.৫ তািরখ: 
০২ �ম ২০২১

১৯ �বশাখ ১৪২৮

অিফস আেদশ

১৯৫৯ সােলর �� িবিধমালার ৩ (১) (ii) িবিধ �মাতােবক িন�বিণ �ত কম �কত�াগণ-এর নােমর পাে�� বিণ �ত সমেয় �াি� িবেনাদন �� ম��র
করা হল এবং অথ � ম�ণালেয়র ১২/০৭/৯৯ তািরেখর- অম/অিব(বা�া-১) ভাতা ১৬/৯৫/১৭৬ �ারক �মাতােবক ০১ (এক) মােসর �ল �বতেনর
সমপিরমাণ অথ � �াি� িবেনাদন ভাতা িহেসেব উে�ালেনর অ�মিত �দান করা হ’ল:

�ম কম �কত�ার নাম, পদবী ও কম ��ল
সব �েশষ �াি� িবেনাদন ��
�ভােগর সময়কাল

�াথ�ত ��র সময়কাল আেবদন দািখেলর তািরখ

০১
জনাব �সয়দ মই�ল হাসান
উপপিরচালক (িবেশষ)
মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র, ঢাকা

০৯/১০/১৭ হেত ২৩/১০/১৭ ১৪/০৪/২১ হেত ২৮/০৪/২১ ১৩/০৪/২১

০২

জনাব �মাঃ �গালাম িফেরাজ-১৭৫৪৬
সহেযাগী অ�াপক, রা�িব�ান
িবেশষ ভার�া� কম �কত�া
মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র, ঢাকা
সং�� :  আিজম�র গভ: গাল �স �ল এ�
কেলজ, ঢাকা

০৬/০৯/১৬ হেত ২০/০৯/১৬১৬/০৪/২১ হেত ৩০/০৪/২১ ১৩/০৪/২১ 

বিণ �ত কম �কত�ার �াি� িবেনাদন ভাতা সংি�� �িত�ান/�কে�র �াি� িবেনাদন খাত হেত িমটােনা হেব।

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম এ আেদশ জাির করা হ’ল।

২-৫-২০২১
�মাঃ ��ল মিমন

উপপিরচালক

ন�র: ৩৭.০২.০০০০.১০১.০৮.০০১.১৯.৫/১(৯) তািরখ: ১৯ �বশাখ ১৪২৮

০২ �ম ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল (�জ��তার িভি�েত নয়): 
১) মহাপিরচালক/�চয়ার�ান/অ��, ........................, .....................................
২) পিরচালক (কঃ ও �ঃ/মা�িমক /পিরঃ ও উ�ঃ/�িশ�ণ), মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র বাংলােদশ, ঢাকা
৩) �ধান িহসাবর�ণ কম �কত�া, ৪৫ �রানা প�ন, ঢাকা
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৪) িবভাগীয় িহসাব িনয়�েকর কায �ালয়/�জলা/উপেজলা িহসাব র�ণ কম �কত�া, .........
৫) জনাব, .................................
৬) �শাসিনক/িহসাবর�ণ কম �কত�া, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র বাংলােদশ, ঢাকা
৭) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, ই. এম. আই. এস �সল , মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র
৮) অথ � ও িহসাব শাখা, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র বাংলােদশ, ঢাকা
৯) সংর�ণ নিথ ।

২-৫-২০২১
�মাঃ ��ল মিমন

উপপিরচালক


