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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০০০.০২.০১৪.১৮.২০ তািরখ: 
১৬ জা য়াির ২০১৯

৩ মাঘ ১৪২৫

িবষয়: মহামামহামা   হাইেকাটহাইেকাট  িবভােগরিবভােগর  রীটরীট  িপিটশনিপিটশন  নংনং--১৩১০৭১৩১০৭//২০১২২০১২  এরএর  রায়রায়  বা বায়েনরবা বায়েনর  মাধ েমমাধ েম
এম.িপ.ওএম.িপ.ও  দানদান  সংেগসংেগ।।

সূ : জনাব খাজা আ ু াহ আল মা দ, ভাষক (ইিতহাস িবভাগ), পাবনা ইসলািময়া িড ী কেলজ
এর আেবদনপ ।

          উপযু  িবষয় ও সেূ র পিরে ি েত জনাব খাজা আ ু াহ আল মা দ, ভাষক (ইিতহাস িবভাগ), পাবনা
ইসলািময়া িড ী কেলজ এর আেবদন এতদসংেগ রণ করা হেলা। িতিন মহামা  হাইেকাট িবভােগর িরট
িপিটশন নং-১৩১০৭/২০১২ এর আেদশ মাতােবক এম.িপ.ও ভুি র জ  আেবদন কেরেছন। 

২.০      মহামা  হাইেকাট িবভােগর িরট িপিটশন নং-১৩১০৭/২০১২ এর আেদশ িন প :

In exercising such discretion the Respondents are directed further to firmly arrive at a
decision one way or the other within a period of 3 (three) months from  the date of
receipt of a certified copy of this judgment and Order. The Rules Nisi are resultantly
collectively disposed of with the findings and observations above.

৩.০   এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভােগর িরট িপিটশন নং-১৩১০৭/১২ এর রায় এর আেলােক আইন
উপেদ ার মতামত রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সংযিু : বণনা মাতােবক।

১৬-১-২০১৯

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

অসীম মার কমকার
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৭০৬৭২
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১৬ জা য়াির ২০১৯১



১৬ জা য়াির ২০১৯সদয় 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।

১৬-১-২০১৯

অসীম মার কমকার 
িসিনয়র সহকারী সিচব
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