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২৭ আষাঢ ়১৪২৫

িবষয:় ভালাভালা   জলারজলার   সদরসদর   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   আলীনগরআলীনগর   লল  এএ   কেলেজরকেলেজর   মহ ামামহ ামা   হ াইেকাটহ াইেকাট   িরটিরট   িপ শনিপ শন
নং১২৯২৭নং১২৯২৭//২০১৬২০১৬   এরএর   আেলােকআেলােক  ২৭২৭//০৭০৭//২০১৭২০১৭  ি .ি .   এরএর   আেদশআেদশ  মাতােবকমাতােবক  উউ   মা িমকমা িমক  েরের
এমিপও করণএমিপও করণ ।।

: মা.উ.িশ অিধদ েরর ারক নং-৩৯৪, তািরখ: ১৪.০৩.২০১৮ ি : ।

        উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত  ভালা জলার সদর উপেজলাধীন আলীনগর ল এ  কেলেজর মহামা  হাইেকাট িবভােগর
িরট িপ শন নং-১২৯২৭/২০১৬ এর আেলােক ২৭.০৭.২০১৭ এর আেদশ মতােবক উ  মা িমক ের এম.িপ.ও করেণর জ  আেবদেন
জািনেয়েছন ।  এ িবষেয় মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র এর পে  উে খ করা হেয়েছ য, অিধদ েরর আইন উপেদ ার মতামেতর আলােক
িরট িপ শন নং ১২৯২৭/২০১৬ এর রােয়র িব ে  আপীল দােয়র করার জ  মৗিখক িনেদশনা দান কেরন । তার িনেদশমেত আপীল
দােয়রকরেনর লে  মাননীয় এটনী জনােরল অব বাংলােদশ বরাবর াব রণ করা হেয়েছ । আপীল িন ি  না হওয়ায় মতামত দান
করা যাে  না। 

২.০      এমতাব ায়, আপীল িন ি  না হওয়া পয  এ িবষেয় িক  করণীয় নই মেম িত ান ক প েক জািনেয় দয়ার জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র, িশ া ভবন, 
ঢাকা। 
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
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।
৩) জনাব মা: মা ন কিবর, অ , আলীনগর ল এ  কেলজ, ভালা।
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