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২ জ  ১৪২৫

িবষয়: মহামামহামা   হাইেকাটহাইেকাট  িবভােগরিবভােগর contempt  contempt িপিটশনিপিটশন  নংনং--৩৪৪৩৪৪//২০১৭২০১৭  এরএর  আেলােকআেলােক  িরটিরট  িপিটশনিপিটশন  নংনং
৪৪২১৪৪২১//২০১৪২০১৪- - এরএর  আেদশআেদশ  বা বায়নবা বায়ন  সং াসং া

সূ : মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র এর ওএম/২৩০/আইন/২০১৪/২০৮/২ তািরখ : ০৪.০৩.২০১৮

    উপযু  িবষয় ও সেূ র পিরে ি েত জানােনা যাে  য,মহামা  হাইেকাট িবভােগর িরট িপিটশন নং-৪৪২১/২০১৪
 এর আেদেশ  ভালা জলার দৗলতখান উপেজলার জয়নাল আেবদীন মাধ িমক িবদ ালয়িটেক এম.িপ.ও. ভু  করার
িনেদশ দান কেরন। মহামা  হাইেকাট িবভােগর িরট িপিটশন নং-৪৪২১/২০১৪ এর আেদশ িন প :

The respondents concerned are hereby directed to include the name of the said institution in the
list of M.P.O for the financial year 2009-2010 provided it fulfills the requirements as stipulated in
the বসরকাির িশ া িত ান ( লু, কেলজ, মা াসা ও কািরগির িশ া িত ানসমহূ) এর িশ ক ও কমচারীেদর  বতন-
ভাতািদর সরকাির অংশ  দান এবং জনবল কাঠােমা স িকত িনেদিশকা ২০১০ (in  short, the Janabal Kathamo,
2010) within a period of 90 (ninety) days from date of receipt of the copy of the judgment and
order.

২.০    বিনত আেদশ পূণা  বা াবায়ন না হওয়ায় উ  িত ােনর ধান িশ ক, জনাব আ ু াহ উন নামান মহামা
হাইেকাট িবভােগ contempt িপিটশন নং ৩৪৪/১৭  দােয়র কেরন এবং মহামা  হাইেকাট িবভাগ উ  contempt
মামলায় 
িরট িপিটশন নং-৪৪২১/২০১৪ এর আেদশ বা বায়েনর জ  পুনরায় িনেদশন দান কেরন । 

৩.০   এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভােগর contempt িপিটশন নং-৩৪৪/১৭  এর আেলােক িরট িপিটশন নং
৪৪২১/২০১৪ এর আেদশ যথাযথভােব বা বায়েনর েয়াজনীয় ব ব া হেনর জ   িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা । 

১৬-৫-২০১৮

মহাপিরচালক,মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র

মাঃ কাম ল হাসান
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৫৭২০
ইেমইল: ds_sec2@moedu.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০০০.৩৩.০০৭.১৮.২০১/১(৩) তািরখ: ২ জ  ১৪২৫
১৬ ম ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) জনাব মাঃ আ ু াহ উন নামান, ধান িশ ক, জয়নাল আেবদীন ল ব: মাধ িমক িবদ ালয়,
দৗলতখান, ভালা।

১৬-৫-২০১৮

মাঃ কাম ল হাসান 
উপসিচব
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