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ঢাকা

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০৩৪.১৯.৩৫২ তািরখ: 
২৭ সে র ২০২০

১২ আি ন ১৪২৭

িবষয়: এম.িপ.ওএম.িপ.ও  কনকন  ায়ীভােবায়ীভােব  বািতলবািতল  করাকরা  হেবহেব  নানা  এএ  িবষেয়িবষেয়  ব াখ াব াখ া  দািখলকরণদািখলকরণ  সেসে ।।
সূ : মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর ারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.২৭.০০৭.১৮.১২৬ তািরখ :

০৩.০৯.২০২০ ি ,
উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, চাঁদপুর জলার সদর উপেজলাধীন ফর াবাদ িডি  কেলেজর
এম.িপ.ওভু  িশ ক জনাব মা: জাহা ীর হােসন(ইনেড  নং৩০৯৩৯৩৪), ভাষক(ইসলােমর ইিতহাস ও
সং িৃত) এবং জনাব মা: নামান িসি কী(ইনেড  নং৩০৯৫২৬৬), ভাষক(কি উটার) এর িব ে  মাননীয়
িশ াম ী ডা. দীপু মিন এম.িপ. ক িনেয় সা াল িমিডয়ােত অপ চার চালােনার অিভেযাগ পিরচালক, মাধ িমক
ও উ  িশ া, িম া অ ল, িম া এর নতেৃ  তদ  করা য় এবং অপ চার চালােনার অিভেযাগ তদে

মািণত য়। ম ণালেয়র সেূ া  পে র িনেদশনা মাতােবক সে র/২০২০ মােসর এম.িপ.ওেত বিণত ২
জেনর বতন সামিয়ক িগত করা য়। কন আপনােদর এম.িপ.ও ায়ীভােব বািতল করা হেব না এ িবষেয়
ব াখ া েয়াজন।
এমতাব ায়, মাননীয় িশ াম ী ডা. দীপু মিন এম.িপ. ক িনেয় সা াল িমিডয়ােত অপ চার চালােনার অিভেযাগ

মািণত হওয়ায় কন আপনােদর এম.িপ.ও ায়ীভােব বািতল করা হেব না এ িবষেয় প  াি র ০৭(সাত)
কমিদবেসর মেধ  মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা বরাবর ব াখ া দািখল করার
জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
 

২৯-৯-২০২০

িবতরণ :
১) জনাব মা: জাহা ীর হােসন, ভাষক(ইসলােমর 
ইিতহাস ও সং িৃত), ফর াবাদ িডি  কেলজ, সদর, 
চাঁদপুর
২) জনাব মা: নামান িসি কী(ইনেড  
নং৩০৯৫২৬৬), ভাষক(কি উটার), ফর াবাদ 
িডি  কেলজ, সদর, চাঁদপুর।

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০৩৪.১৯.৩৫২/১(৫) তািরখ: ১২ আি ন ১৪২৭
২৭ সে র ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 

. ১



১) সিচব, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা
৩) পিরচালক, মাধ িমক ও উ  িশ া, িম া অ ল, িম া
৪) সভাপিত, গভিনং বিড, ফর াবাদ িডি  কেরজ, সদর, চঁাদপরু
৫) অধ , ফর াবাদ িডি  কেলজ, সদর, চঁাদপরু।
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