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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.৪১.১৩৬.১৭-১৭৮ তািরখ: 
০৩ জনু ২০১৯

২০ জ  ১৪২৬

িবষয়: িবিভিবিভ   িবদ ালেয়রিবদ ালেয়র  ধানধান  িশ কিশ ক  কতৃককতৃক  অিতিরঅিতির   আদায়কতৃআদায়কতৃ  অথঅথ  ফরৎফরৎ  দানদান  সেসে
সূ : (১) দনূীিত দমন কিমশন, ঢাকা-এর ারক নং ০০.০১.৯১০০.৬৬২.০১.০৫০.১৭-৪৩৬৪,

তািরখ: ০৭/০২/২০১৯
(২) মি পিরষদ িবভােগর ারক নং-০৪.০০.০০০০.৫২১.২৭.০০১.১৮-১৭৯, তািরখ:
১৫/০৪/২০১৯

উপযু  িবষয় ও সেূ বিণত পে র পিরে ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, দূনীিত দমন কিমশন, ঢাকা-এর
তদ  িতেবদেন সূ  ০১ নং ারেক িনে া  ০৯িট িশ া িত ােনর িব ে  ২০১৮ সােলর এস.এস.িস.
পরী াথীেদর িনকট হেত পরী ার ফরম পূরন বাবদ িনধািরত বাড িফ  ও ক  িফ’র অিতির  অথ আদােয়র
সত তা পাওয়া যায়। 
   

(১) পাঠানটলুী ি  পাি ক উ  িবদ ালয়, সদর, িসেলট।
(২) িসিট মেডল লু, সদর, িসেলট।
(৩) িদশারী লু এ ড কেলজ, সদর, িসেলট।
(৪) িসরাজ উি ন আহমদ একােডমী, সদর, িসেলট।
(৫) রণেকলী বািলকা উ  িবদ ালয় ও কেলজ, সদর, িসেলট।
(৬) আতহািরয়া উ  িবদ ালয়, সদর, িসেলট।
(৭) সরকাির অ গামী বািলকা উ  িবদ ালয়, সদর, িসেলট।
(৮) িদ এইেডড হাই লু, সদর, িসেলট।
(৯) মঈ ে ছা বািলকা উ  িবদ ালয়, সদর, িসেলট।

০২।       উপেরা   সূ  ২ নং ারেক িনে া  ০৬ (ছয়)িট িশ া িত ােনর িব ে  নীিত দমন কিমশন
কতকৃ উি িখত অিভেযাগ মািণত না হওয়ায় কিমশন কতকৃ পিরসমাি র িস া  গৃহীত হয়।

(১) পাঠানটলুী ি  পাি ক উ  িবদ ালয়, সদর, িসেলট।
(২) িসিট মেডল লু, সদর, িসেলট।
(৩) িদশারী লু এ ড কেলজ, সদর, িসেলট।
(৪) িসরাজ উি ন আহমদ একােডমী, সদর, িসেলট।
(৫) রণেকলী বািলকা উ  িবদ ালয় ও কেলজ, সদর, িসেলট।
(৬) আতহািরয়া উ  িবদ ালয়, সদর, িসেলট।

০৩।     বিণতাব ায়, উপেরা  ০৯িট িশ া িত ােনর মেধ  ০৬িট িশ া িত ােনর িব ে  ২০১৮ সােলর
এস.এস.িস. পরী াথীেদর িনকট হেত ফরম পুরন বাবদ বাড িফ ও ক  িফ’র অিতির  অথ আদােয়র িবষয়িট

নীিত দমন কিমশন কতকৃ উি িখত অিভেযাগ মািণত না হওয়ায় কিমশন কতকৃ পিরসমাি র িস া

১



গৃহীত হওয়ায় িশ া িত ান ধানেদর অবিহত করা যেত পাের। একই সােথ অবিশ  ০৩ (িতন) িট িশ া
িত ান যথা: (১) সরকাির অ গামী বািলকা উ  িবদ ালয়, সদর, িসেলট (২) িদ এইেডড হাই লু, সদর, িসেলট

(৩) মঈ ে ছা বািলকা উ  িবদ ালয়, সদর, িসেলট কতকৃ ২০১৮ সােলর এস.এস.িস. পরী াথীেদর িনকট হেত
পরী ার ফরম পূরণ বাবদ িনধািরত বাড িফ ও ক  িফ'র অিতির  অথ আদােয়র অিভেযাগ তদে  মািণত
হওয়ায় সংি  পরী াথীেদর অথ ফরত দােনর েয়াজনীয় ব ব া হণ করেত িনেদশ  দয়া হেলা।

০৪।         পরবতীেত কান িশ া িত ান এ ধরেনর অিতির  িফ হণ করেল সংি  িশ া িত ােনর িব ে
আইনগত ব ব া হণ করেত হেব। 

সংযিু :  বণনা মাতােবক।

৩-৬-২০১৯

চয়ারম ান, মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া বাড, 
িসেলট

অসীম মার কমকার
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৭০৬৭২
ইেমইল: as.sec3@moedu.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.৪১.১৩৬.১৭-১৭৮/১(৪) তািরখ: ২০ জ  ১৪২৬
০৩ জনু ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচব এর একা  সিচব, দনূীিত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) ব ি গত কমকতা, মাধ িমক-২ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

৩-৬-২০১৯

অসীম মার কমকার 
িসিনয়র সহকারী সিচব
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