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ারক: ইইিড/িবিবধ (পাট-২)/২০-০4 
 

ল  করা যাে  য,  মাঠ পযােয়র ত াবধায়ক েকৗশলী ও িনবাহী েকৗশলী
কমচারী বতমান পদায়ন ত কম ল থেক বতন
ফেল, মাঠ পযােয় কান কান কাযালেয়র বতন

ি  হে ।  

২.০ িশ া েকৗশল অিধদ েরর ন ন সাংগঠিনক কাঠােমা অ যায়ী কমকতা
কাযালয় থেক উে ালন করার িবধােথ বতন
৬৫(পয়ষি )  িনবাহী েকৗশলীর কাযালেয় েয়াজনীয়

৩.০ এমতাব ায়, িশ া েকৗশল অিধদ েরর মাঠ পযােয় 
কাযালেয় বদিল/পদায়ন ত কমকতা-কমচারী
বতমান পদায়ন ত কম ল থেক বতন-ভাতা উে ালন
হেল উ ুত পিরি িতেত ত র দায়-দািয়  ত েকই বহন করেত হেব।

িবষয়  অতীব জ ির। 
 

ারক: ইইিড/িবিবধ (পাট-২)/২০-০4(100) 

অ িলিপ ( জ তার মা সাের নয়): 

১. অিতির  ধান েকৗশলী, িশ া েকৗশল 

২. ত াবধায়ক েকৗশলী, ধান কাযালয়-১/২/

৩. উপপিরচালক ( শাসন/অথ), িশ া েকৗশল

৪. িনবাহী েকৗশলী, ড ……… ধান কা
৫. িহসাবর ণ কমকতা/সহকারী েকৗশলী/সহকারী

৬. সহকারী া ামার, িশ া েকৗশল অিধদ র
৬. উপসহকারী েকৗশলী/ াফটস ান/িহসাবর ক
২. জনাব………………………………………………………

৩. অিফস কিপ। 

 

 
 

 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া েকৗশল অিধদ র 

িশ া ভবন, ঢাকা। 
www.eedmoe.gov.bd 

 

                  তািরখ

অিফস আেদশ 
 

মাঠ পযােয়র ত াবধায়ক েকৗশলী ও িনবাহী েকৗশলীর কাযালেয়র 
বতন-ভাতা উে ালন না কের বতন কম ল থেক বতন-ভাতা

বতন-ভাতা খাত  হেয় পড়ায় কমকতা/ কমচারীেদর বতন-

িশ া েকৗশল অিধদ েরর ন ন সাংগঠিনক কাঠােমা অ যায়ী কমকতা-কমচারীেদর বতন
কাযালয় থেক উে ালন করার িবধােথ বতন-ভাতা খােত মাঠ পযােয় ০৯(নয়)  ত াবধায়ক েকৗশলীর কাযালয় এবং 

েয়াজনীয় অথ বরা  দান করা হেয়েছ।  

িশ া েকৗশল অিধদ েরর মাঠ পযােয় নব  ত াবধায়ক েকৗশলী ও িনবাহী েকৗশলী
কমচারীগণেক বতন কম ল থেক শষ বতেনর ত য়নপ  

ভাতা উে ালন করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। এ িনেদশনা অমা  করা 
িয়  ত েকই বহন করেত হেব। 

 া িরত
আসা ামান

উপপিরচালক 
পে /- ধান েকৗশলী

       িশ া েকৗশল অিধদ র

          তািরখ: ১১ এি ল 

 অিধদ র, িশ া ভবন, ঢাকা। 

/৩,…..……………সােকল, িশ া েকৗশল অিধদ র

েকৗশল অিধদ র, িশ া ভবন, ঢাকা।  

কাযালয়,…………….. জলা, িশ া েকৗশল অিধদ র
সহকারী পিত, িশ া েকৗশল অিধদ র, ধান কাযালয়,…

অিধদ র, িশ া ভবন, ঢাকা। (অিফস আেদশ  ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ

িহসাবর ক, ধান কাযালয়,………. জলা, িশ া েকৗশল অিধদ র
………………………………………………………। 

 ১১-০৪
আসা ামান

উপপিরচালক 
ই- মইল: dd_ad@eedmoe.gov.bd

তািরখ: ১১ এি ল ২০২০ ি . 

 কান কান কমকতা/ 
ভাতা উে ালন করেছন। 

বতন-ভাতা দােন জ লতা 

কমচারীেদর বতন-ভাতা িনজ িনজ 
 ত াবধায়ক েকৗশলীর কাযালয় এবং 

ত াবধায়ক েকৗশলী ও িনবাহী েকৗশলীর 
 (এলিপিস) হণ বক 

এ িনেদশনা অমা  করা 

া িরত/- 
আসা ামান 

উপপিরচালক ( শাসন) 
ধান েকৗশলী 

িশ া েকৗশল অিধদ র 

এি ল ২০২০ ি . 

অিধদ র। 

অিধদ র। 
………….. জলা।  

অ েরাধসহ) 
অিধদ র। 

০৪-২০২০ 
আসা ামান 

উপপিরচালক ( শাসন) 
dd_ad@eedmoe.gov.bd 


