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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২.০২৬.১৮.২৮৩ তািরখ: 
০৮ লাই ২০১৮

২৪ আষাঢ ়১৪২৫

িবষয:় মহ ামামহ ামা   হ াইেকাটহ াইেকাট   িবভােগরিবভােগর   র ীটরীট   িপ শনিপ শন   নংনং--১৪৭৮১৪৭৮ //২০১১২০১১   এরএর   র ােয়ররােয়র   আেলােকআেলােক  বেকয়াবেকয়া   দানদান
সং াসং া ।।

: অ , উ রা উ  িব ালয় ও কেলজ এর আেবদনপ , তািরখ: ২৭.০৬.২০১৮ ি : ।
         উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত ময়মনিসংহ জলার ভা কা উপেজলার উ রা উ  িব ালয় ও কেলজ এর অ  এর িনকট
হেত া  আেবদন এতদসংেগ রণ করা হেলা । িতিন িরট িপ শন নং-১৪৭৮/২০১১ এর রােয়র আেলােক বেকয়া দােনর আেবদেন
জািনেয়েছন। 

২.০    মহামা  হাইেকােটর িরট িপ শন নং-১৪৭৮/২০১১ এর আেদশ িন ৃপ :
  
The memo No. ৭িজ/৬২৭(ক-৩)/০৬/৪৩২/২ under the signature of respondent No.3 rejecting
the payment of the petitioner's MPO from April 2007 to May 2010 is declared to
have been passed without lawful authority and is of no legal effect. The
respondents are directed to pay the government portion of salary of the
petitioner from April, 2007 to 2010.

The impugned Memo No dated 06.04.2008 (Annexure-D) issued under the
signature of respondent No.4 is declared to have been passed without lawful
authority and is of no legal effect .

There is no order as to costs.

৩.০   এমতাব ায়,  মহামা  হাইেকােটর িরট িপ শন নং-১৪৭৮/২০১১ এর ০৬.০৪.২০০৮তািরেখর  রােয়র আেলােক আইনী পদে প
হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা । 

সং ি : বণনা মাতােবক। 

৮-৭-২০ ১৮

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

বগম সরাত জাবীন বা
সিচব

ফান: ৯৫৪০৫১৭

১



ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২.০২৬.১৮.২৮৩/১(৪) তািরখ: ২৪ আষাঢ ়১৪২৫
০৮ লাই ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
২) উপসিচব (অিতির  দািয় ), আইন-২ শাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
৪) জনাব হা: আতাউর রহমান, অ , উ রা উ  িব ালয় ও কেলজ, ভা কা, ময়মনিসংহ।

৮-৭-২০ ১৮

বগম সরাত জাবীন বা  
সিচব
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