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২৪ চ  ১৪২৬

িবষয়: কেরানাভাইরাসকেরানাভাইরাস  রাগরাগ  িতেরাধিতেরাধ  কায েমকায েম  মাননীয়মাননীয়  ধানম ীরধানম ীর  াণাণ  তহিবেলতহিবেল  আিথকআিথক  সহায়তাসহায়তা
দানদান।।

উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, কেরানাভাইরাস সং মণ রাধ ও এ থেক সৃ  রােগর
িবেশষািয়ত িচিকৎসা দােন মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার িনেদশনায় সরকার িবিভ  উেদ াগ হণ
কেরেছ। িব  া  সং া ঘািষত বি ক মহামারীর ফেল চ ােলে র মেুখ পড়া আমােদর অথনীিত ও
সাধারণ মা েষর জীবন-যাপন াভািবক রাখার ােথ সরকার ইেতামেধ  ৭২৭৫০ কািট টাকার আিথক

েণাদনা ঘাষণা কেরেছ। এ সংকেট মাননীয় িশ া ম ী ডা. দীপ ুমিন এমিপ ও মাননীয় িশ া উপম ী
মিহবলু হাসান চৗধুরী এমিপ িশ া পিরবােরর সদ েদর িনেয় মাননীয় ধানম ী তথা দশবাসীর পােশ
দাঁড়ােনার অিভ ায় ব  কেরেছন। িশ া পিরবােরর অেনক সদ  দেশর এ সংকেট মাননীয় ধানম ীর
সােথ থাকার লে  তঁার াণ তহিবেল অথ দােনর ই া পাষণ কেরেছন। ঊ তন কতৃপ ও িশ া
পিরবােরর সদ েদর ই ায় স িত দান কেরেছ। 

এ পিরে ি েত মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর অধীন সকল অিফস/িশ া িত ান (সরকাির ও
বসরকাির) ধানেক তঁার অিফস/ িত ােন কমরত আ হী িশ ক, কমকতা ও কমচারীেদর আহিরত

মািসক বতন থেক ০১ (এক) িদেনর সমপিরমাণ অথ িন  বিণত িহসােব জমা দয়া এবং
িশ ক/কমকতা/কমচারীেদর তািলকা ও অথ জমা দয়ার রিসদ সংযু  িনেদশনা অ যায়ী সংি
কমকতােদর িনকট ই- মইেল রণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা। অথ রেণর সবেশষ সময়সীমা
আগামী ০৯/০৪/২০২০ ি .। 

িহসােবর নাম: Director General, D.S.H.E
িহসাব ন র: 0200009382600
ব াংেকর নাম ও শাখা- Agrani Bank Limited, Jatiya Press Club Branch, Dhaka.

এমতাব ায়, মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর অধীন সকল অিফস/িশ া িত ান (সরকাির ও
বসরকাির) ধানেক িনধািরত সমেয় অথ রণ কায ম স  করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা

হেলা।  

১



৭-৪-২০২০

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়):
১) পিরচালক(মাধ িমক ও উ  িশ া)-সকল অ ল
২) অধ , সকল কেলজ
৩) উপপিরচালক, সকল অ ল:
৪) জলা িশ া কমকতা, সকল জলা
৫) ধান িশ ক, সকল িবদ ালয়:
৬) উপেজলা/থানা মাধ িমক িশ া কমকতা, সকল 
উপেজলা/থানা

েফসর ড. সয়দ মা. গালাম ফা ক
মহাপিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০২.৯৯.০০২.২০.২/১(১১) তািরখ: ২৪ চ  ১৪২৬
০৭ এি ল ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) সিচব, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) পিরচালক, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , ই. এম. আই. এস সল , মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
(প িট সংযিু সহ মাউিশ অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৪) সভাপিত, এসএমিস/গভিনং বিড (সকল িত ান)
৫) িপএ টু মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র , মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
৬) সংর ণ নিথ।

৭-৪-২০২০

েফসর মাঃ শােহ ল খিবর চৗধরুী 
পিরচালক
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িরোনাভাইোস রোগ প্রকতরোধ িার্ যক্ররম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীে ত্রাণ তহকবরল আকথ যি সহায়তা প্রদান সম্পকিযত কনরদযশনা 

 রর্ কহসারব অথ য পাঠারত হরব- কহসারবে নামঃ Director General, D.S.H.E,  কহসাব নম্বেঃ 0200009382600 

               বযাংরিে নাম ও শািাঃ Agrani Bank Limited, Jatiya Press Club Branch, Dhaka. 

 আকথ যি সহায়তা প্রদানিােী সিল অকিস/ কশক্ষা প্রকতষ্ঠারনে তথযছি (কশরোনারম অকিস/প্রকতষ্ঠারনে নাম 

ও ঠঠিানা স্পষ্টভারব উরেি িেরত হরব)-  

ক্রকমি নং নাম  পদবী অরথ যে পকেমাণ 

১। - - - 

- - - - 

          রমাট 
--------- 

িথায়ঃ  

         অকিস/প্রকতষ্ঠান প্রধারনে স্বাক্ষে ও কসল 

 মাধ্যমমক ও মিম্নমাধ্যমমক মিদ্যালয়ের জিয: 

প্রকতষ্ঠান প্রধান অথ য প্রদানিােীরদে তাকলিা ও িমা েকসদ সংকিষ্ট উপরিলা/থানা মাধযকমি কশক্ষা 

িম যিতযারি ই-রমইল িেরবন। উপরিলা/থানা মাধযকমি কশক্ষা িম যিতযা তাাঁে অকিরসে তথযসহ এিঠট 

প্রকতরবদন রিলা কশক্ষা িম যিতযাে কনিট ই-রমইরল রপ্রেণ িেরবন। 

 প্রকতরবদন ছিঃ কশরোনারম উপরিলা/থানাে নাম ও ঠঠিানা স্পষ্টভারব উরেি িেরত হরব-  

ক্রকমি 

নং 

অকিস/প্রকতষ্ঠারনে নাম ও 

ঠঠিানা 

তাকলিা {আরছ/নাই} 

(/) 

িমা 

েকসদ(আরছ/নাই) 

(/) 

অরথ যে পকেমাণ 

১। - - - - 

- - - - - 

          রমাট    
--------- 

িথায়ঃ 

      উপরিলা/থানা মাধযকমি কশক্ষা িম যিতযা স্বাক্ষে ও কসল 

  রিলা কশক্ষা িম যিতযা তাাঁে অকিরসে তথযসহ এিঠট প্রকতরবদন আঞ্চকলি উপপকেচালি (মাধযকমি) এে 

কনটি ই-রমইরল রপ্রেণ িেরবন। 

 প্রকতরবদন ছিঃ কশরোনারম রিলাে নাম ও ঠঠিানা স্পষ্টভারব উরেি িেরত হরব-  

ক্রকমি নং রিলা/উপরিলাে নাম 

ও ঠঠিানা 

অরথ যে পকেমাণ 

১। - - 

- - - 

রমাট 
- 

িথায়ঃ 

       রিলা কশক্ষা িম যিতযাে স্বাক্ষে ও কসল 
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 আঞ্চকলি উপ-পকেচালি (মাধযকমি) প্রকতরবদরনে এিঠট িকপ আঞ্চকলি পকেচালিরি এবং আরেি িকপ 

মহাপকেচালি বোবে ই-রমইরল রপ্রেণ িেরবন। 

 প্রকতরবদন ছিঃ কশরোনারম অঞ্চরলে নাম ও ঠঠিানা স্পষ্টভারব উরেি িেরত হরব-  

ক্রকমি নং রিলাে নাম ও ঠঠিানা অরথ যে পকেমাণ 

১। - - 

- - - 

রমাট 
- 

িথায়ঃ      

আঞ্চকলি উপ-পকেচালি (মাধযকমি) এে স্বাক্ষে ও কসল 

 কয়লয়জর  জিযঃ 

প্রকতষ্ঠান প্রধান অথ য প্রদানিােীরদে তাকলিা ও িমা েকসদ আঞ্চকলি পকেচালিরি ই-রমইল িেরবন। 

আঞ্চকলি পকেচালি িরলি রথরি প্রাপ্ত ডিুরমরেে আরলারি এিঠট প্রকতরবদন ততকে িেরবন। 

 প্রকতরবদন ছিঃ অঞ্চরলে নাম ও ঠঠিানা স্পষ্টভারব উরেি িেরত হরব। 

ক্রকমি 

নং 

অকিস/প্রকতষ্ঠারনে নাম ও 

ঠঠিানা 

তাকলিা {আরছ/নাই} 

(/) 

িমা 

েকসদ(আরছ/নাই) 

(/) 

অরথ যে পকেমাণ 

১। - - - - 

- - - - - 

          রমাট    
--------- 

িথায়ঃ 

        আঞ্চকলি পকেচালরিে স্বাক্ষে ও কসল 

 সমকিত প্রকতরবদনঃ আঞ্চকলি পকেচালরিে দপ্তে, িরলরিে প্রকতরবদন ও  উপপকেচালি 

(মাধযকমি) রথরি প্রাপ্ত প্রকতরবদন সমিয় িরে  এিঠট সমকিত প্রকতরবদন মহাপকেচালি বোবে ই-

রমইরল রপ্রেণ িেরবন।  

 প্রকতরবদন ছিঃ কশরোনারম অঞ্চরলে নাম ও ঠঠিানা স্পষ্টভারব উরেি িেরত হরব। 

ক্রকমি নং অকিস/িরলি/কবদযালয়  অরথ যে পকেমাণ 

১। অঞ্চরলে অকিস রথরি 

প্রাকপ্ত 

- 

 অঞ্চরলে িরলিসমূহ 

রথরি প্রাকপ্ত 

 

- অঞ্চরলে কবদযালয়সমূহ 

রথরি প্রাকপ্ত 

- 

রমাট 
- 

িথায়ঃ         

আঞ্চকলি পকেচালরিে স্বাক্ষে ও কসল 


	corona-salaryt
	nothi_302_2020_04_07_11586261757

