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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.৬১.০০১.২১.৪৬ তািরখ: 
০১ এি ল ২০২১

১৮ চ  ১৪২৭

িবষয:় আদালেতরআদালেতর   র ােয়ররােয়র   ি েতি েত   যাগদােনরযাগদােনর   তা িরখতািরখ   হ েতহেত   ২২২২  ( ( ব াইশবাইশ) ) জেনরজেনর   বেকয়াবেকয়া   বতনবতন   ভাতাভাতা
সরকািরসরকাির   অংশঅংশ  দানদান ।।

: ১) ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০১.২০১৭.৪৭১ তািরখ-২৫.০৯.২০১৭ি .
২) ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৯৯.০০৬.১৭.৬৫১৮ তািরখ-০৩.১২.২০১৭ি .
৩) ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০১.২০১৭.০৩ তািরখ-০২.০১.২০১৮ি . 
৪) ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৯৯.০০৬.২০১৭/৪০৬৩/৪ তািরখ-২৩.০৯.২০১৮ি .
৫) ৩৭.০০.০০০০.১০৫.৯৯.০০৬.১৭-৭১ তািরখ-১০.০১.২০২১ি .

উপ  িবষয় ও ে র পির ি েত জানােনা যাে  য, িশ া ম ণালেয়র প  নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০১.২০১৭.০৩
তািরখ-০২.০১.২০১৮ি . পে  মহামা  ি ম কােটর রায়/িনেদশনার আেলােক মহামা  হাইেকাট িবভাগ ক ক দ
রায়/আেদশ অ সাের িশ কগণেক যাগদােনর তািরখ হেত এম.িপ.ও  করার িনেদশনা রেয়েছ। িক  মা িমক ও উ  িশ া
অিধদ র ারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০৫.৯৯.০০৬.২০১৭/৪০৬৩/৪ তািরখ-২৩.০৯.২০১৮ি . পে  সে র/২০১৮ মাস হেত
এম.িপ.ও  করা হেয়েছ। িশ কেদর যাগদােনর তািরখ হেত বেকয়া বতন ভাতািদ সরকাির অংশ দােনর িবষেয় ম ণালেয়র
িনেদশনা বা বায়ন করা হয়িন। 

িশ কেদর যাগদােনর তািরখ হেত বেকয়া বতন ভাতািদ সরকাির অংশ দােনর িবষেয় ম ণালেয়র িনেদশনা রেয়েছ । মহামা
আদালেতর রায় অ যায়ী ২২(বাইশ) জন িশ কেক নােমর তািলকা িন প: 

িমক নং াথ র নাম পদিব িবষয় কেলেজর নাম ও কানা
১. জনাব শাহজাহান আলী ভাষক রা িব ান আইিডয়াল িডি  কেলজ, য়া, রাজশাহী
২. জনাব শফী মাহ দ ভাষক ব াপনা আইিডয়াল িডি  কেলজ, য়া, রাজশাহী
৩. জনাব মা: ম র রহমান ভাষক েগাল আইিডয়াল িডি  কেলজ, য়া, রাজশাহী
৪. জনাব মা: সােরাওয়ার 

হােসন
ভাষক দশন আইিডয়াল িডি  কেলজ, য়া, রাজশাহী

৫. জনাব মা: শিফ ল ইসলাম ভাষক ইিতহাস আইিডয়াল িডি  কেলজ, য়া, রাজশাহী
৬. জনাব মা: শািহ র ইসলাম ভাষক িহসাবিব ান আইিডয়াল িডি  কেলজ, য়া, রাজশাহী
৭. জনাব মা: হায়দার আলী ভাষক  রা িব ান শখ ফিজলা ে ছা িজব মিহলা কেলজ, 

বনপাড়া, নােটার
৮. জনাব আ:সা: িজয়াউি ন 

আহ দ খান
ভাষক ইসলাম িশ া শহীদ আব র রব সরিনয়াবাত িডি  কেলজ, 

আৈগলঝাড়া, বিরশাল
৯. জনাব হা: আ ল হাই ভাষক ইসলাম িশ া আলমডা া িডি  কেলজ, আলমডা া, 

য়াডা া

১



১০. জনাব মাহা: শিহদ সরওয়ার ভাষক সমাজিব ান এম.এস. জাহা িডি  কেলজ, আলমডা া, 
য়াডা া

১১. জনাব মা: আেনায়া ল 
ইসলাম

ভাষক ইসলাম িশ া এম.এস. জাহা িডি  কেলজ, আলমডা া, 
য়াডা া

১২. জনাব মা: আ স সামাদ ভাষক রা িব ান এম.এস. জাহা িডি  কেলজ, আলমডা া, 
য়াডা া

১৩. জনাব মা: জ ল ইসলাম ভাষক ইসলােমর ইিতহাস এম.এস. জাহা িডি  কেলজ, আলমডা া, 
য়াডা া

১৪. জনাব শািহ র রহমান ভাষক সমাজিব ান আ: রউফ িডি  কেলজ, িঝনাইদহ
১৫. জনাব মা: আ াস আলী ভাষক ইসলােমর ইিতহাস আ: রউফ িডি  কেলজ, িঝনাইদহ
১৬. মাছা: মেনায়ারা খা ন ভাষক ইিতহাস আ: রউফ িডি  কেলজ, িঝনাইদহ
১৭. জনাব মা: মেনায়ার হােসন ভাষক রা িব ান আ: রউফ িডি  কেলজ, িঝনাইদহ
১৮. হা দ মাহ র রহমান ভাষক েগাল আ: রউফ িডি  কেলজ, িঝনাইদহ
১৯. মা: শাহা র আলম ভাষক ব াপনা আ: রউফ িডি  কেলজ, িঝনাইদহ
২০. মা: জাহা ীর আনাম ভাষক অথনীিত আ: রউফ িডি  কেলজ, িঝনাইদহ
২১. মা: হািব র রহমান ভাষক ইসলাম িশ া আ: রউফ িডি  কেলজ, িঝনাইদহ
২২. মাহা দ মিন ল কিবর ভাষক অথনীিত নােকাল সি লনী িডি  কেলজ, র, মা রা

এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভােগর রায়, মহামা  ি ম কােটর আিপল িবভােগর রায়/আেদশ এবং মা িমক ও উ  িশ া
িবভােগর মতামত এবং েবর ধারাবািহকতায় ছেক বিণত ২২ (বাইশ) জন িশ কেক যাগদােনর তািরখ হেত বেকয়া বতন
ভাতািদ দান/িন ি /বা বায়েনর লে  িশ ক-কমচারীর বতন-ভাতার সরকাির অংশ িগত, কতন ও বািতল সং া  গ ত
কিম র পরবত  সভায় উপ াপেনর েয়াজনীয় ব া হণ কের এ িবভাগেক অবিহত করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা
হেলা। 

১-৪-২০২১

মহাপিরচালক
মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র

মাঃ সিলম িসকদার
সহকারী সিচব

ফান: ০১৭১২ ৭৪ ৯৯ ৭৪
ইেমইল:

salimsikder20@yahoo.com

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.৬১.০০১.২১.৪৬/১(৭) তািরখ: ১৮ চ  ১৪২৭
০১ এি ল ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ম ীর একা  সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) উপম ীর একা  সিচব, উপম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) ত  ও জনসংেযাগ কমকতা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়।
৬) অ , ....................................................।
৭) ি গত কমকতা, িনরী া ও আইন অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

২



১-৪-২০২১
মাঃ সিলম িসকদার 

সহকারী সিচব

৩


