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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২.০১৭.১৮.৪৬৭ তািরখ: 
১১ নেভ র ২০১৮

২৭ কািতক ১৪২৫

িবষয:় মহ ামামহ ামা   হ াইেকাটহ াইেকাট   িবভােগরিবভােগর   িরটিরট   িপ শনিপ শন   নংনং--১৩৮১১১৩৮১১ //২০১৭২০১৭  এরএর   র ােয়ররােয়র   িব েিব ে   আপীলআপীল   দােয়রদােয়র
সংেগসংেগ।।

: নয়ন চ  রায়, সহকারী িশ ক (সমাজ িব ান), ভা য়া উ  িব ালয়, পীরগ , ঠা র াও এর আেবদন।
          
       উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত, নয়ন চ  রায়, সহকারী িশ ক (সমাজ িব ান), ভা য়া উ  িব ালয়, পীরগ ,
ঠা র াও এর আেবদন এতদসংেগ রন করা হেলা। িতিন মহামা  হাইেকাট িবভােগর িরট িপ শন নং-১৩৮১১/২০১৭ এর
আেদশ মাতােবক বতন ভাতা দােনর জ  আেবদন কেরেছন। মহামা  হাইেকাট িবভােগর িরট িপ শন নং-১৩৮১১/২০১৭ এর
আেদশ িন প: 

       In the result the rule is disposed of. The respondent are directed to
release the government portion of salary, Monthly pay order (M.P.O) of the
petitioners with arrear and other service benefit from the date of joining if
any within one month on receipt of this judgement and order without any
fail.

২.০        এমতাব ায়,  মহামা  হাইেকাট িবভােগর িরট িপ শন নং-১৩৮১১/২০১৭ এর রােয়র িব ে  আপীল দােয়র করার জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।  

সং ি  : বণনামেত

১১-১১-২০ ১৮

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

মাঃ কাম ল হাসান
উপসিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২.০১৭.১৮.৪৬৭/১(৩) তািরখ: ২৭ কািতক ১৪২৫
১১ নেভ র ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।

১



৩) নয়ন চ  রায়, সহকারী িশ ক (সমাজ িব ান), ভা য়া উ  িব ালয়, পীরগ , ঠা র াও।
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মাঃ কাম ল হাসান 
উপসিচব
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