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৬ জ  ১৪২৮

িবষয:় িসেলটিসেলট   জলারজলার   দি ণদি ণ   রমারমা   উপেজলারউপেজলার   তাফ িস লতাফ িস ল  কারআনকারআন  দা িখলদািখল   মা াস ারমা াস ার   পােররপােরর   িব েিব ে
অিনয়মঅিনয়ম ,  ,  ন িতন িত ,  ,  দশদশ  িবের াধ ীিবের াধ ী  কমকাকমকা   এবংএবং  মা াস ারমা াস ার   ট াকাট াকা   আ সাৎকরণআ সাৎকরণ   সং াসং া ।।

: িসেলট জলার দি ণ রমা উপেজলার তাফিস ল কারআন দািখল মা াসার এলাকাবাসীর পে  আলহা
মাঃ আজমান আলী এর িনকট হেত া  অিভেযাগ।

উপ  িবষেয় িসেলট জলার দি ণ রমা উপেজলার তাফিস ল কারআন দািখল মা াসার পােরর িব ে  অিনয়ম, ন িত,
দশ িবেরাধী কমকা  এবং মা াসার টাকা আ সাৎ এর অিভেযাগ এেন উ  মা াসার এলাকাবাসীর পে  আলহা  মাঃ আজমান

আলী এ িবভােগ আেবদন দািখল কেরেছন। 

২.০ আেবদেন উি িখত আেলাচ  মা াসার পার এর িব ে  আনীত অিভেযাগস হ িন প: 

(ক) জািতর জনক ব ব  ও ধানম ীর ফেটা দশন না করা;
(খ) জাতীয় িদবস পালন না করা এবং জাতীয় স ীত পিরেবশনার ব া না করা;
(গ) মা াসার টাকা আ সাৎ, মা াসার নাম পিরবতন করা;
(ঘ) উপেজলা িনবাহী অিফসার এর া র জাল কের ন ন িহসাব খালা;
(ঙ) ১৬ বৎসর একই কিম  িদেয় মা াসা পিরচালনা করা; এবং
(চ) মা াসার িম দাতার নাম বাদ িদেয় অ জনেক িত াতা সদ  করা।       

৩.০ এমতাব ায়, বিণত আেবদেনর ি েত িবষেয় িবিধ মাতােবক পরবত  েয়াজনীয় ব া হণ কের এ িবভাগেক অবিহত
করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সং ি : ৬ পাতা। 

২০-৫-২০২১

মহাপিরচালক
মা াসা িশ া অিধদ র, গাইড হাউস (৭ম ও ১০ম তলা), 

সয়দ আসগর আলী
সহকারী সিচব

ফান: ০২-৯৫৪৫৭২০

১



িনউ বইলী রাড, ঢাকা-১০০০।

ারক ন র: ৫৭.০০.০০০০.০০০.২৭.০০২.২১.৫৭/১ তািরখ: ৬ জ  ১৪২৮
২০ ম ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
২) িসে ম এনািল , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর
অ েরাধসহ)।
৩) অিতির  সিচব(মা াসা) এর ি গত কমকতা, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৪) অিফস কিপ।
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সয়দ আসগর আলী 

সহকারী সিচব
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