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ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.৩৩.০০১.১৯.৫০৮ তািরখ: 
৩০ অে াবর ২০১৯

১৪ কািতক ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
িশ া ম ণালেয়র ১৭.০৭.১৯৭০ ি . ারক নং-িশম/শাখাঃ৪/৮৩৩/১(৩০০)-িশ া আেদশ বেল বিণত সরকাির
মাধ িমক িবদ ালেয়র সহকারী িশ কগণেক উ তর িশ াগত যাগ তার জ  তাঁেদর নােমর পাে  উি িখত
অি ম বিধত বতন ম রু করা হেলা। 

কাশ থােক য অ  অিধদ েরর অ েমাদন ছাড়া ইেতাপূেব কান অি ম বিধত বতন হণ করা হেয় থাকেল
গৃিহত সমদূয় অথ জাির চালােনর মাধ েম সরকাির কাষাগাের ফরত িদেত হেব এবং িবষয়িট তাৎ িণকভােব
অিধদ রেক অবিহত করেত হেব।

ম নাম, পদবী ও বতমান কম ল িশ াগত যাগ তা
া  বতন ল, 
ড ও মলূ বতন 

(ধাপ)
াি র তািরখ

ম রুীকতৃ 
অি ম 
বিধত 
বতন 
াপ তার 

ধাপ  ও 
সংখ া

০১ বীর ভ
সহকারী িশ ক (গিণত)
ফিরদপুর সরকাির বািলকা উ  
িবদ ালয়, ফিরদপুর
যাগদােনর তািরখ: 

২৪.০৯.২০১৭

এম.এসিস-১ম/০৮
িব.এড-৩.৭৪/১৮

১৬০০০-৩৮৬৪০/-
ড-১০ম

১৬৮০০/-

১৪.০৫.২০১৯ 
 (িব.এড ফল 

কােশর 
তািরখ হেত)

১৭৬৪০/-
, 

১৮৫৩০/- 
ও 

১৯৪৬০/-

০২

নািহদা হােসন
সহকারী িশি কা (জীব িব ান)
ফিরদপুর সরকাির বািলকা উ  
িবদ ালয়, ফিরদপুর
যাগদােনর তািরখ: 

২৪.০৯.২০১৭

এম.এসিস-১ম/০৭
িব.এড-৩.৯২/১৮

১৬০০০-৩৮৬৪০/-
ড-১০ম

১৬৮০০/-

১৪.০৫.২০১৯ 
 

(িব.এড ফল 
কােশর 

তািরখ হেত)

১৭৬৪০/-
, 

১৮৫৩০/- 
ও 

১৯৪৬০/-

. ১



০৩

মা: রােসল মাল া
সহকারী িশ ক (ইংেরিজ)
ফিরদপুর সরকাির বািলকা উ  
িবদ ালয়, ফিরদপুর
যাগদােনর তািরখ: 

০৩.০৯.২০১৮

এম.এ-২য়/১২
িব.এড-২য়/১৮

১৬০০০-৩৮৬৪০/-
ড-১০ম

১৬০০০/-

০৯.০৫.২০১৯ 
 

(িব.এড ফল 
কােশর 

তািরখ হেত)

১৬৮০০/- 
ও 

১৭৬৪০/-

০৪

মাহ দ রিফ ামান সরদার
সহকারী িশ ক (ইসলাম িশ া)
বিরশাল িজলা লু, বিরশাল 
যাগদােনর তািরখ: ১৫.০৯.২০১১

এম.এ-১ম/০৬
িব.এড-৩.৬৭/১৮

১৬০০০-৩৮৬৪০/-
ড-১০ম

২১৪৭০/-

১৪.০৫.২০১৯ 
 

(িব.এড ফল 
কােশর 

তািরখ হেত)

২২৫৫০/-
, 

২৩৬৮০/- 
ও 

২৪৮৭০/-

৩০-১০-২০১৯

সয়দ মাঃ গালাম ফা ক
মহাপিরচালক

ন র:
৩৭.০২.০০০০.১০৬.৩৩.০০১.১৯.৫০৮/১(৭)

তািরখ: ১৪ কািতক ১৪২৬
৩০ অে াবর ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ধান িহসাবর ণ অিফসার, িশ া ম ণালয়, ৪৫ পরুানা প ন, ঢাকা।
২) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, --------------------------------------------------------------।
৩) উপপিরচালক, মাধ িমক ও উ  িশ া,-------------------- অ ল,---------------------।
৪) ধান িশ ক/ ধান িশি কা, -----------------------------------------------------------।
৫) জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা,----------------------------------------------------।
৬) জনাব/ বগম-----------------------------------------------------------------------------।
৭) সংর ণ নিথ।

৩০-১০-২০১৯

মাঃ আিম ল ইসলাম টু
সহকারী পিরচালক-১

. ২


