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ারক ন র: ৫৭.০০.০০০০.০০০.২৭.০০২.২১.৭১ তািরখ: 
২০ ন ২০২১

৬ আষাঢ ়১৪২৮

িবষয:় ব ড়াব ড়া   জলারজলার   িশবগিশবগ   উপেজলারউপেজলার   দহপাড়াদহপাড়া   দা লদা ল   উ মউ ম  িি -- খ ীখ ী  দা িখলদািখল   মা াস ায়মা াস ায়   আয়াআয়া   পেদপেদ
১১ ((একএক) ) জনজন   এবংএবং  িনরাপ ািনরাপ া   কমকম   পেদপেদ   ১১ ((একএক) ) জনেকজনেক  অৈবধভােবঅৈবধভােব   িনেয়াগিনেয়াগ   দােনরদােনর   অিভেযাগঅিভেযাগ
সং াসং া ।।

: জনাব মাছাঃ িম খা ন, িপতা- মাঃ খিল র রহমান, াম-দহপাড়া, ডাকঘর-গাংনগর, উপেজলা-িশবগ ,
জলা-ব ড়া এর িনকট হেত া  আেবদন।

উপ  িবষেয় ব ড়া জলার িশবগ  উপেজলার দহপাড়া দা ল উ ম ি - খী দািখল মা াসায় আয়া পেদ ১(এক) জন এবং
িনরাপ া কম  পেদ ১(এক) জনেক অৈবধভােব িনেয়াগ দােনর অিভেযাগ এেন জনাব মাছাঃ িম খা ন, িপতা- মাঃ খিল র
রহমান, াম-দহপাড়া, ডাকঘর-গাংনগর, উপেজলা-িশবগ , জলা-ব ড়া এর এ িবভােগ আেবদন দািখল কেরেছন।

২.০ আেবদেন জানােনা হেয়েছ য, ব ড়া জলার িশবগ  উপেজলার দহপাড়া দা ল উ ম ি - খী দািখল মা াসার পার জনাব
মাহা দ আলী নব-  আয়া পেদ ১(এক) জন এবং িনরাপ া কম  পেদ ১(এক) জনেক িনেয়াগদােনর িনিম  গত ১৪.০১.২০২০

তািরেখ ানীয় পি কা ' দিনক সাতমাথা এবং ১৫.০১.২০২০ তািরেখর দিনক সং াম পি কায় িনেয়াগ িব ি  দান কেরন।
তৎে ি েত আয়া পেদ ০৮(আট) জন এবং িনরাপ া কম  পেদ ৬(ছয়) জন াথ  আেবদন কেরন। 

৩.০ আয়া পেদ ০৮(আট) জন াথীর মে  ০৩(িতন) জনেক েবশ প  না িদেয় িনেয়াগ বাড গঠন, সা াৎকার হণ বক
িনেয়ােগর পািরশ করা হয়। জািলয়ািতর মা েম িনেয়াগ দান করা হেয়েছ মেম উে খ কের তার িতকার চেয় অিভেযাগকারী
জনাব মাছাঃ িম খা ন সহকারী জজ আদালত, িশবগ , ব ড়ায় ১০৮/২০২০ মামলা দােয়র কেরন। এছাড়াও মা াসা িশ া
অিধদ েরর গত ০৯.০৭.২০২০ি . তািরেখর ৫৭.২৫.০০০০.০০৪.০২.০২৩.১৬.৩৯৪ সং ক মা াসা িশ া অিধদ েরর িতিনিধ
মেনানয়ন সং া  প  যথাযথ অ সরণ করা হয়িন। 

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

সং ি : ১৫ (পেনর) পাতা। 

২০-৬-২০২১
সয়দ আসগর আলী

১



মহাপিরচালক (অিতির  সিচব), মাদরাসা িশ া 
অিধদ র

সহকারী সিচব

ারক ন র: ৫৭.০০.০০০০.০০০.২৭.০০২.২১.৭১/১(৪) তািরখ: ৬ আষাঢ ়১৪২৮
২০ ন 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।

২০-৬-২০২১
সয়দ আসগর আলী 

সহকারী সিচব
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