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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২.০২২.১৮. তািরখ: 
২০ আগ  ২০১৯

৫ ভা  ১৪২৬

িবষয়: মহামামহামা   হাইেকাটহাইেকাট  িবভােগরিবভােগর  িরটিরট  িপিটশনিপিটশন  নংনং--১১৫০১১৫০//২০১৯২০১৯  এরএর  আেদেশরআেদেশর  ি েতি েত  ব ব াব ব া
হনহন।।

সূ : জনাব মা: আ লু খােলক (সহকারী িশ ক), দও াম উ  িবদ ালয়, কাহাল,ু ব ড়া এর
আেবদন।

     উপযু  িবষয় ও সেূ র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ব ড়া জলার কাহাল ুউপেজলার দও াম উ
িবদ ালেয়র সহকারী িশ ক জনাব মা: আ লু খােলক এর িনকট হেত া  প িট এতদসংেগ রণ করা হেলা।
জনাব মা: আ লু খােলক, মহামা  হাইেকাট িবভােগর িরট িপিটশন নং-১১৫০/২০১৯ এর আেদশ মাতােবক
তেঁক িব.এড ল দান করার জ  অ েরাধ জািনেয়েছন। 

 মহামা  হাইেকাট িবভােগর িরট িপিটশন নং-১১৫০/২০১৯ এর রায় িন প :

However, let us make it clear that the respondent No.2 will be at liberty to take decision
on the said application in any manner in accordance with law.
The application is thus  disposed of with the direction as made above.

২.০     এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভােগর িরট িপিটশন নং-১১৫০/২০১৯ এর আেদেশর ি েত জনাব
মা: আ লু খােলক, সহকারী িশ ক, দও াম উ  িবদ ালয়, কাহাল,ু ব ড়া এর িব.এড েলর িবষয়িট িবিধ
মাতােবক িন ি  করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

সংযিু : বণনা মাতােবক।

২০-৮-২০১৯

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

মাঃ কাম ল হাসান
উপসিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২.০২২.১৮./১(৩) তািরখ: ৫ ভা  ১৪২৬
২০ আগ  ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।

১



২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া
ম ণালয়, ঢাকা।
৩) জনাব মা: আ লু খােলক (সহকারী িশ ক), দও াম উ  িবদ ালয়, কাহাল,ু ব ড়া

২০-৮-২০১৯

মাঃ কাম ল হাসান 
উপসিচব
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