
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
াথিমক িশ া অিধদ র 

সকশন-২, িমর র, ঢাকা-১২১৬ 
www.dpe.gov.bd অিবলে  

সীিমত

ন র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.০৮.০০৪.২১.৯ তািরখ: 
০৮ ম ২০২১

২৫ বশাখ ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
             

             াথিমক িশ া অিধদ রাধীন িনে বিণত কমকতােক ১৯৫৯ সােলর িনধািরত  িবিধমালার ৩(১) ও ২(িব) ধারা
তৎসহ বাংলােদশ চা ির (িবেনাদন ভাতা) িবিধমালা ১৯৭৯-এর ৪থ অ ে দ এবং অথ ম ণালেয়র ১২/০৭/১৯৯৯ তািরেখর
অম/অিব (বাঃ-১)/ভাতা/১৬/৯৫-১৭৬ নং অিফস ারক অ যায়ী ার আেবদেনর ি েত নােমর পাে  বিণত তািরখ অ সাের
অথবা  যাবার তািরখ থেক ১৫ (পেনেরা) িদন  ম রসহ এক মােসর ল বতেনর সমপিরমাণ অথ ভাতা িহেসেব উে ালেনর
অ মিত দান করা হেলা:

কমকতার নাম ও পদবী আেবদন 
দািখেলর 
তািরখ

েব ভাগ ত র 
সময়কাল

বতমােন া  র সময়কাল ল বতন

জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন

িবভাগীয় উপপিরচালক, 
াথিমক িশ া, ময়মনিসংহ 

িবভাগ, ময়মনিসংহ।

২৯.০৩.২০২১ ১৬.১১.২০১৭ হেত 
৩০.১১.২০১৭ তািরখ 
পয  ১৫ িদন।

১৬.০৪.২০২১ হেত ৩০.০৪.২০২১ 
তািরখ পয  অথবা  ভােগর 
তািরখ থেক ১৫ (পেনেরা) িদন

০১ (এক) 
মােসর 

ল 
বতেনর 

সমপিরমাণ 
অথ।

২।         ২০২০-২০২১ অথ বছেরর াি  িবেনাদন খাত হেত উ  য় িনবাহ করা হেব। 

৩।        এ পাওনা আইনা গ পাওনার অিতির  হেল সংি  কমকতা তা ফরত িদেত বা  থাকেবন। 

৪।         এ িবষেয় যথাযথ ক পে র সদয় অ েমাদন রেয়েছ। 

৮-৫-২০ ২১

মাঃ আ ল আলীম
সহকারী পিরচালক ( শাসন-১)

ফান: ০২-৫৫০৭৪৯৫৮

২৫ বশাখ ১৪২৮. ১



ন র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.০৮.০০৪.২১.৯/১(৭) তািরখ: ২৫ বশাখ ১৪২৮
০৮ ম ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  অ িলিপ: 
১) পিরচালক (আই.এম.িড), াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র, ঢাকা (আেদশ  ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
২) জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন, িবভাগীয় উপপিরচালক, াথিমক িশ া, ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়মনিসংহ।
৩) িনরী া ও িহসাব র ণ কমকতা, িডিভশনাল কে ালার অব একাউ স, ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়মনিসংহ।
৪) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকাির, াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র-২, ঢাকা।
৫) অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকাির, াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র-২, ঢাকা।
৬) পিরচালক ( শাসন) মেহাদেয়র ি গত সহকাির, াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র-২, ঢাকা।
৭) সংর ণ নিথ।
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সহকারী পিরচালক ( শাসন-১)
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