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ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০২.০২.০২২.১৮.৭০ তািরখ: 
০২ লাই ২০২০

১৮ আষাঢ ়১৪২৭

িবষয:় স াধ ারণসাধ ারণ   ভিবভিব   তহ িবলতহ িবল  হ েতহেত   ফরৎেযাফরৎেযা   অি মঅি ম   ম রীম রী  সেসে ।।

সরকাির কমচারী সাধারণ ভিব  তহিবল িবিধ, ১৯৭৯ এর ১৩(১)-এ দ  মতা বেল জনাব এ. ক. এম. ছালায়মান হােসন,
সহেযাগী অ াপক (দশন), িবেশষ ভার া  কমকতা, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা ােক হ মরামেতর
জ  ার সাধারণ ভিব  তহিবল িহসাব নং পলাশ/িশ া/৪১৭-এ সি ত টাকা হেত ১ম বােরর মত বয়স ৫২ বছেরর কম িবধায়
উ  িবিধর ধারা ১৩(২)এ,িব,িস,িড,ই,এফ,িজ, ১৩(৩), ১৩(৪), ১৩(৫), ও ১৪ মাতােবক পিরেশাধেযা  িভি েত মাট
৫,০০,০০০/- ( াচ ল ) টাকা মা  ম র করা হেলা। ার মািসক ল বতন ৬৩,২৮০/- টাকা। দ  অি েমর টাকা ার মািসক
বতেনর িবল হেত ১০,৪১৭/- (দশ হাজার চারশত সেতর) টাকা হাের ৪৮ িকি েত আসল এবং ০২ িকি  দসহ মাট ৫০ িকি েত

পিরেশাধ করেত হেব। েব হীত কান অি েমর িকি  যিদ অবিশ  থােক তাহেল, তাও একই সে  পিরেশাধ করেত হেব।  

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

২-৭-২০২০

ধান িহসাবর ণ কমকতা
িশ া ম ণালয়, ৪৫, রানা প ন, ঢাকা।

েফসর মাঃ শােহ ল খিবর চৗ রী
পিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০২.০২.০২২.১৮.৭০/১(৪) তািরখ: ১৮ আষাঢ ়১৪২৭
০২ লাই ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (কেলজ ও শাসন), মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা।
২) অ , সরকাির আিজ ল হক কেলজ, ব ড়া।
৩) জনাব এ. ক. এম. ছালায়মান হােসন, সহেযাগী অ াপক (দশন), িবেশষ ভার া  কমকতা, মা িমক ও
উ  িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা, সং : সরকাির আিজ ল হক কেলজ, ব ড়া।
৪) সংর ণ নিথ।

২-৭-২০২০
মাঃ ল মিমন 
উপপিরচালক
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