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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০০০.০২.০১৪.১৮. ১৫ তািরখ: 
২০ জা য়াির ২০১৯

৭ মাঘ ১৪২৫

িবষয়: সামিয়কসামিয়ক  িগতকতৃিগতকতৃ  বতনবতন  ভাতাভাতা  ছাড়করণছাড়করণ  সং ােসং াে   মতামতমতামত  দানদান।।
সূ : জনাব মা: আ লু আলীম ( ধান িশ ক), জামালপরু উ  িবদ ালয়, পলাশবািড়, গাইবা া এর

আেবদন প ।

       উপযু  িবষয় ও সেূ র পিরে ি েত গাইবা া জলার পলাশবািড় উপেজলাধীন, জামালপুর উ
িবদ ালেয়র়, ধান িশ ক, জনাব মা: আ লু আলীম কতকৃ বতন ভাতা ছাড়করণ সং াে  দািখলকতৃ
আেবদনখানা এতদসংেগ রণ করা হেলা। িতিন আেবদেন জানান য উ  িবদ ালেয়র সহকারী িশ ক জনাব
মা: জাহা ীর আলম এর নাম ২০১৪ সােলর ম মােস এম.িপ.ও. ভু  করা হয় এবং পরবতীেত ২০১৪ সােলর

জুলাই মােস তার এম.িপ.ও. ব  করা হয়।  িতিন বিণত িশ ক এর িগতকতৃ বতন ভাতা ছাড় করার জ
অ েরাধ জািনেয়েছন।

২.০   এমতাব ায়, গাইবা া জলার পলাশবািড় উপেজলাধীন, জামালপুর উ  িবদ ালেয়র, সহকারী িশ ক মা:
জাহা ীর আলম এর নাম এম.িপ.ও ত অ ভুি  এবং পরবতীেত িতন মাস পর তার এম.িপ.ও ব  করার িবষয়িট
যাচাই পূবক  মতামতসহ িতেবদন রণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সংযিু : বণনা মাতােবক।  

২০-১-২০১৯

মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, 
িশ া ভবন, ঢাকা।

মাঃ কাম ল হাসান
উপসিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০০০.০২.০১৪.১৮. ১৫/১(৩) তািরখ: ৭ মাঘ ১৪২৫
২০ জা য়াির ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
৩) জনাব মা: জাহা ীর আলম (সহকারী িশ ক), জামালপরু উ  িবদ ালয়, পলাশবািড়,
গাইবা া ।
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মাঃ কাম ল হাসান 
উপসিচব
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