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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.০৪.০০১.২০-৯০ তািরখ: 
০৩ জা য়াির ২০২১

১৯ পৗষ ১৪২৭

িবষয:় আদালেতরআদালেতর   র ােয়ররােয়র   ি েতি েত   বেকয়াবেকয়া   বতনবতন   ভাতাভাতা   সরকািরসরকাির   অংশঅংশ  দানদান   সংেগসংেগ।।
: ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.০৪.০০১.২০.৯০  ২৩ িডেস র ২০২০ 

১) ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০১.২০১
৭.৪৭১ তাং- ২৫/০৯/২০১৭ ইং
২) ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৯৯.০০৬.১৭.৬৫১৮ তাং- ০৩/১২/২০১৭ ইং
৩) ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০১.২০১৭.০৩ তাং- ০২/০১/২০১৮ ইং
৪) ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৯৯.০০৬.২০১৭/৪০৬৩/৪ তাং- ২৩/০৯/২০১৮ ইং

ভায়েকর নাম পদবী ও িবষয় যাগদােনর তািরখ ম
ফারহানা আফেরাজ ভাষক-বাংলা ২১/০৬/২০০৬
মাঃ আকতার হােসন ভাষক- ব াপনা ২৯/০৬/২০০৬
মাঃ সাই াহ ভাষক-ইসলােমর ইিতহাস ২১/০৬/২০০৬
মাহা দ শািহ র রহমান ভাষক-ইিতহাস ১০/০১/২০০৩

সািহদা আ ার ভাষক-ইসলািমক ািডজ ০৩/০৫/২০০৩

  উপ  িবষয় ও স েহর ি েত জানােনা যাে  য, িশ া ম নালেয়র প  নং
৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০১.২০১৭.০৩ তাং ০২/০১/২০১৮ পে  মহামা  ীম কােটর রায়/ িনেদশনার আেলােক
মহামা  হাইেকাট িবভাগ ক ক দ  রায়/ আেদশ অ সাের িশ কগনেক যাগদােনর তািরখ হেত এম.িপ.ও.  করার
িনেদশনা রেয়েছ। মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর ারক নং ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৯৯.০০৬.২০১৭/৪০৬৩/৪ তাং-
২৩/০৯/২০১৮ ইং পে  নেভ র/ ২০১৮ মাস হেত এম.িপ.ও.  করা হেয়েছ। িশ কেদর যাগদােনর তািরখ হেত
বেকয়া বতন ভাতািদ সরকাির অংশ দান করা হয়িন। আদালেতর রায় অ যায়ী িনে বিণত ৫ জন িশ ক বেকয়া বতন
ভাতা সরকাির অংশ দােনর জ  আেবদন কেরেছ :

২।   এমতাব ায়, উপেরা  আেবদন ত ০৫ ( াচ) জন িশ কেক মহামা  হাইেকােটর িবভােগর িরট িপ শন নং-
৮১৭/২০০৮ ও ২৯৮৬/২০০৮ মামলার রায়/আেদশ ও আপীল িবভােগর িনেদশনা এবং বসরকাির মা িমক-৩ শাখার
০২/০১/২০১৮ তািরেখ ারক বা বায়ন বক িশ কেদর যাগদােনর তািরখ হেত বেকয়া বতন ভাতািদ সরকাির অংশ

দােনর েয়াজনীয় ব া হণ কের এ িবভাগেক অবিহত করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১



০৩। যথাযথ ক প  অ েমাদন েম এ প  জাির করা হেলা।

সং ি : বণনামেত (৬ পাতা)।

৩-১-২০২১

মহাপিরচালক
মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র

মাঃ সিলম িসকদার
সহকারী সিচব

ফান: ০১৭১২ ৭৪ ৯৯ ৭৪
ইেমইল:

salimsikder20@yahoo.com

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.০৪.০০১.২০-৯০/১(৪) তািরখ: ১৯ পৗষ ১৪২৭
০৩ জা য়াির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) উপসিচব, আইন অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) ি গত কমকতা, িনরী া ও আইন অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

৩-১-২০২১
মাঃ সিলম িসকদার 

সহকারী সিচব
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