
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মা াসা িশ া অিধদ র 

শাসন শাখা 
গাইড হাউস (৭ম ও ১০ম তলা)িনউ বইলী রাড, ঢাকা।
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ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০১.৫০.০০১.১৭.৫৪ তািরখ: 
১২ ফ যা়ির ২০২৩

২৯ মাঘ ১৪২৯

িবষয:় এমিপওএমিপও  ায়ীভােবায়ীভােব   বে রবে র   কারণকারণ   দশােনাদশােনা   জবাবজবাব   দা িখলদািখল   সেসে ।।
: জলা শাসক,প য়াখালী এর ারকনং-০৫.১০.৭৮০০.০২০.০৩.০০৮.২০.৩০১;তািরখ:২২/১১/২০২২ ি .।

       উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, প য়াখালী জলার মকীমকী  উপেজলার আিলম পরী া ২০২২-এ
সংঘ ত ঘটনায় “পাংগািশয়া নছািরয়া কািমল মা াসায় কমরত জনাব আব স সা র (ইনেড -M0010315),
অিফস সহকারী কাম কি উটার অপােরটর, গত ১৭ নেভ র, ২০২২  তািরেখ অ ি ত ইংেরজী ২য় প  পরী া
চলাকালীন সমেয় ইংেরজী ে র সমাধানসহ নকেলর কিপ সরবরাহকােল হােতনােত আটক হন এবং জনাব মা: আল
ইমরান িব  এি িকউ ভ ািজে ট ও উপেজলা িনবাহী অিফসার, মকী, প য়াখালী ক ক পাবিলক পরী া আইন
১৯৮০ এর ৯ এর (ক) ধারায় তােক ই বছেরর িবনা ম কারাদ  দান করা হয়। 
আিলম পরী া-২০২২ এ ইংেরজী ২য় প  পরী া চলাকালীন সমেয় জনাব মা: মিহউি ন আল হলাল, িব  এি িকউ ভ

ািজে ট ও উপেজলা িনবাহী অিফসার (অ.দা.) গলািচপা ,প য়াখালী ক ক গলািচপা উপেজলার কািলকা র িরয়া
ফািজল মা াসার ক  ত েব ক জনাব মা: আল আিমন (ইনেড -M0008668), সহকারী মৗলভী এবং এন জড
আিলম মা াসা, গলািচপা, প য়াখালী এর উপা  জনাব মা: মাহ ল হাসান (ইনেড -C2033041) পরী ায়
অস পায় অবল েন সহেযািগতা করার জ  পাবিলক পরী া আইন ১৯৮০ এর ৯ (খ) ধারায় ০১ (এক) বছর িবনা ম
করাদ  দান করা হয়।
 ২।       এছাড়া জনাব মা: মিহউি ন আল হলাল, িব  এি িকউ ভ ািজে ট ও উপেজলা িনবাহী অিফসার (অ:দা:)
গলািচপা ,প য়াখালী ক ক ক াণ কলস নছািরয়া আিলম মা াসা, গলািচপাগলািচপা ,  ,  প য়াখ ালীপ য়াখ ালী  এরএর   ভাষক-ইংেরজী
 জনাব মা: রিফ ল ইসলাম  (ইনেড -N2098843) ক ক পরী ায় অস পায় অবল েন সহেযািগতা কের পালাতক
থাকায় তার িব ে  িনয়িমত মামলা  করার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অিফসার ইনচাজ, গলািচপা থানােক
িনেদশ দান কেরন।
 ৩।     পাবিলক পরী া এক  শকাতর িবষয় এবং পাবিলক পরী ার মেতা দািয় শীল কােজ এ ধরেনর অৈনিতক
কমকা  চা রী লা পিরপ ী িবধায় বসরকাির িশ া িত ান (মা াসা) জনবল কাঠােমা ও এমিপও নীিতমালা-২০১৮
(২৩ নেভ র, ২০২০ পয  সংেশািধত) এর ১৮ (গ) অ যায়ী বিণত ০৪ (চার) জন উপা /িশ ক/কমচািরর  এমিপও
সামিয়কভােব িগত করা হেলা।
  ৪। বিণত ি েত কন বিণত ার/ ােদর এমিপও ড়া ভােব ব  করা হেব না; তা প  াি র ০৭ (সাত) কমিদবেসর
মে  জবাব দািখেলর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১২-২-২০২৩

১। মা: মাহ ল হাসান, উপা , এন জড আিলম 
মা াসা, গলািচপা, প য়াখালী                                                                      

মা: জািকর হাসাইন
উপ-পিরচালক

ফান: ৪১০৩০১৬৩
ইেমইল: ddadmeb@gmail.com

১



২। মা: রিফ ল ইসলাম, ভাষক (ইংেরিজ) ক ান 
কলস নছািরয়া আিলম মা াসা, গলািচপা, প য়াখালী                                                               
৩। মা: আল আিমন, সহকারী মৗলভী, কািলকা র িরয়া 
ফািজল মা াসা, গলািচপা, প য়াখালী                                                                    
৪। আব স সা র, অিফস সহকারী কাম কি উটার 
অপােরটর, মকী, প য়াখালী।

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০১.৫০.০০১.১৭.৫৪/১(৮) তািরখ: ২৯ মাঘ ১৪২৯
১২ ফ যা়ির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব (মা াসা), কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, প য়াখালী
৩) িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, গলািচপা, প য়াখালী
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, মিক, প য়াখালী
৬) সদ  সিচব (এমিপও), মাদরাসা িশ া অিধদ র
৭) জনাব ........................
৮) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, মাদরাসা িশ া অিধদ র

১২-২-২০২৩
মাহ জা ইয়াছিমন 
সহকারী পিরচালক

২


