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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.২৮.০০৫.১৮.২৮৪ তািরখ: 
১০ জলুাই ২০১৮

২৬ আষাঢ় ১৪২৫

িবষয়: ভলুভােবভলুভােব  এমিপওএমিপও  বব   সেসে ।।

 সূ :  ধান িশ ক (ভার া ), লডহািড  মাধ িমক িবদ ালেয়র আেবদনপ ,      তািরখ: ০১.০৭.২০১৮ ি : ।

          উপযু  িবষয় ও সেূ র পিরে ি েত, ধান িশ ক (ভার া ), লডহািড  মাধ িমক িবদ ালেয়র িনকট হেত া
প িট এতদসংেগ রণ করা হেলা ।  িতিন জািনেয়েছন য িতিন জুন ২০০২ হেত এম.িপ.ও ভু  হন। িবদ ালেয় ২০১৫
সােলর এস.এস.িস পরী ায় অংশ হণকারী পরী াথীেদর িনকট থেক অিতির  টাকা আদায় িবষয়ক আনীত অিভেযাগ
বার বার িলিখত ও মৗিখকভােব অ ীকার করেলও মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর ২০.০৭.২০১৬ তািরেখর পে  তার
নাম এম.িপ.ও হেত কতন করা হয়।

২.০ এ ি েত িতিন মাননীয় ীম কােটর িরট িপিটশন নং-১০৪৫৫/২০১৬  দােয়র কেরন । মামলা িবচারাধীন থাকা
অব ায় নেভ র ২০১৬ এম.িপ.ও ত তার বতন ভাতা Stop payment for the teacher or employee িলিখত মেম
ভুলভােব িবল আেস িবধায়  ১৮.১২.২০১৬ তািরেখ এম.িপ.ও চাল ুও বেকয়া বতন ও বানাসসহ যথািনয়েম চাল ুকরার
আেবদন জািনেয়েছন। 

৩.০     এমতাব ায়,  আেবদেন বিণত িবষেয় অিধদ েরর আইন উপেদ ার মতামতসহ মাধ িমক ও উ  িশ া
অিধদ েরর মহাপিরচালেকর মতামত রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা । 

সংযিু : বণনা মাতােবক।

১০-৭-২০১৮

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

বগম সরাত জাবীন বা
যু সিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.২৮.০০৫.১৮.২৮৪/১(৩) তািরখ: ২৬ আষাঢ় ১৪২৫
১০ জলুাই ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
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।

১



৩) ফরেদৗসী বগম, ধান িশ ক (ভার া ), লডহািড  মাধ িমক িবদ ালয়, লালেমাহন, ভালা ।

১০-৭-২০১৮

বগম সরাত জাবীন বা  
যু সিচব
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