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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.৩৩.০০৯.১৮.২৯০ তািরখ: 
২২ নেভ র ২০১৮

৮ অ হায়ণ ১৪২৫

িবষয়: মহামামহামা   হাইেকাটহাইেকাট  িবভােগরিবভােগর  রীটরীট  িপিটশনিপিটশন  নংনং--১০২১৫১০২১৫//২০১৪২০১৪, , ১০২১৬১০২১৬//২০১৪২০১৪  এবংএবং
১০২১৭১০২১৭//২০১৪২০১৪  এরএর  রােয়ররােয়র  িব েিব ে   আপীলআপীল  দােয়রদােয়র  সংেগসংেগ।।

সূ : লতানা পারভীন, সহকারী িশ ক, মাহনগ  উ  িবদ ালয়, বাগমারা, রাজশাহী এর আেবদন।

         উপযু  িবষয় ও সেূ র পিরে ি েত লতানা পারভীন, সহকারী িশ ক, মাহনগ  উ  িবদ ালয়,
বাগমারা, রাজশাহী এর আেবদন  এতদসংেগ রণ করা হেলা। িতিন মহামা  হাইেকাট িবভােগর রীট িপিটশন
নং-১০২১৫/২০১৪, ১০২১৬/২০১৪ এবং ১০২১৭/২০১৪  এর আেদশ মাতােবক বতন ভাতা দােনর জ
আেবদন কেরেছন। মহামা  হাইেকাট িবভােগর রীট িপিটশন নং-১০২১৫/২০১৪, ১০২১৬/২০১৪ এবং
১০২১৭/২০১৪  এর আেদশ িন প:

The petitioners are directed to return back the salary which they got from November,
2012 to 20.11.2013 prior to obtaining the NTRCA certificate i,e on 20.11.2013.

The respondents are directed to start the MPO of the petitioner's immediately. The
respondents are further directed to pay salaries and other benefits payable to the
petitioner's from the date of obtaining the NTRCA certificates within 30 (thirty) days from
the date of the judgment. 

এমতাব ায়,  মহামা  হাইেকাট িবভােগর রীট িপিটশন নং-১০২১৫/২০১৪, ১০২১৬/২০১৪ এবং
১০২১৭/২০১৪ এর রােয়র িব ে  আিপল দােয়র করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা ।

২২-১১-২০১৮

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

মাঃ কাম ল হাসান
উপসিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.৩৩.০০৯.১৮.২৯০/১(৩) তািরখ: ৮ অ হায়ণ ১৪২৫

২২ নেভ র ২০১৮১



২২ নেভ র ২০১৮সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ।
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ।
৩) লতানা পারভীন, সহকারী িশ ক, মাহনগ  উ  িবদ ালয়, বাগমারা, রাজশাহী।

২২-১১-২০১৮

মাঃ কাম ল হাসান 
উপসিচব
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