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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.২৭.০০৭.১৮.২৬ তািরখ: 
২৩ জা য়াির ২০১৯

১০ মাঘ ১৪২৫

িবষয়: হযরতহযরত  শাহশাহ  আলীআলী  উউ   বািলকাবািলকা  িবদ ালয়িবদ ালয়, , িমরপরুিমরপরু, , ঢাকাঢাকা  এরএর  ধানধান  িশি কািশি কা  জনাবজনাব  নািগসনািগস
আ ােররআ ােরর  এম.িপ.ও.ভিু রএম.িপ.ও.ভিু র  িবষেয়িবষেয়  তদতদ   সেসে ।।

সূ : জনাব মা: জালাল উি ন, বীর মিু েযা া ও িত াতা িশ ক, হযরত শাহ আলী উ  বািলকা
িবদ ালয়, িমরপরু, ঢাকা এর আেবদন।

    উপযু  িবষয় ও সেূ র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, জনাব মা: জালাল উি ন, বীর মিু েযা া ও
িত াতা িশ ক, হযরত শাহ আলী উ  বািলকা িবদ ালয়, িমরপুর, ঢাকা কতকৃ ধান িশ কা জনাব নািসমা

আ ােরর এম.িপ.ও. বািতল সং াে  দািখলকতৃ আেবদন প িট এতদসংেগ রণ করা হেলা। িতিন অিভেযাগ
 কেরন য, িবদ ালেয়র ধান িশি কা জনাব নািগস আ ার িব  আদালেত মামলা চলমান থাকা অব ায় িবিধ
বিহভূতভােব এম.িপ.ও.ভু  হেয়েছন। িতিন বিণত ধান িশ েকর এম.িপ.ও. বািতল করার জ  আেবদন
কেরেছন।

 ২.০    এমতাব ায়,  জনাব মাঃ জালাল উি ন, বীর মিু েযা া ও িত াতা িশ ক, হযরত শাহ আলী উ
বািলকা িবদ ালয়, িমরপুর ঢাকা কতকৃ ধান-িশি কা জনাব নািগস আ ার এর িব ে  িবিধ বিহভূতভােব
এম.িপ.ও.ভুি  সং াে  দািখলকতৃ আেবদেনর িবষেয় আেবদেন বিণত মামলার আেদশ যাচাইপূবক আগামী ১৫
কমিদবেসর মেধ   মতামতসহ িতেবদন রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা ।  

সংযিু  : বণনামেত

২৩-১-২০১৯

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

মাঃ কাম ল হাসান
উপসিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.২৭.০০৭.১৮.২৬/১(৩) তািরখ: ১০ মাঘ ১৪২৫
২৩ জা য়াির ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা ।
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
৩) জনাব মা: জালাল উি ন, বীর মিু েযা া ও িত াতা িশ ক, হযরত শাহ আলী উ

১



বািলকা িবদ ালয়, িমরপরু, ঢাকা ।

২৩-১-২০১৯

মাঃ কাম ল হাসান 
উপসিচব
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