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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৩.০৪.০০৮.২০.৬৫ তািরখ: 
২৮ অে াবর ২০২০

১২ কািতক ১৪২৭

িবষয:় মহ ামামহ ামা   হ াইেকাটহ াইেকাট   িবভােগরিবভােগর   িরটিরট   িপ শনিপ শন   নংনং- - ৬ ১৮৪৬ ১৮৪//২০২০২০২০   মামলামামলা   পিরচালনাপিরচালনা   সেসে ।।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, গাইবা  জলার গািব গ  উপেজলাধীন হিররাম র ি - খী বািলকা উ
িব ালেয়র ( জ তম িশ ক) জনাব মাছাঃ মাখ দা বগম িশ া ম ণালেয়র পিরপ  আইন ও িবিধ মাতােবক ভার া  ধান
িশ ক িনেয়াগ সং া  িবষেয়েক ক র িরট িপ শন নং-৬১৮৪/২০২০ মামলা দােয়র কেরন। 

মহামা  হাইেকাট িবভাগ িরট িপ শন নং-৬১৮৪/২০২০ এর ২৯/০৯/২০২০ তািরেখ লিনিশ দান কেরন যা িন প:

           “A Rule Nisi calling upon you the aforesaid respondents to show cause on or before the
27  October, 2020 as to why the inaction and failure of the respondents no.2 to dispose of the
application dated 02.09.2020 submitted by the petitioner Annexure-‘C’ to the write petition)
should not be declared to have been passed without lawful authority and is of no legal effect
and/or pass such other or further order or orders as to this court may seem fit and proper-”.

২। এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভাগ িরট িপ শন নং-৬১৮৪/২০২০ মামলার লিনিশ  সরকাির াথ অ
রেখ বাদীর ২৫/০৮/২০২০ তািরেখর আেবদন  িবিধ মাতােবক িন ি র েয়াজনীয়  ব া হণ বক এ িবভাগেক
অবিহত করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

the

২৮-১০-২০২০

মহাপিরচালক
মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র

মা: আ ল জিলল ম মদার
সহকারী সিচব (অিতির  দািয় )

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৩.০৪.০০৮.২০.৬৫/১(৪) তািরখ: ১২ কািতক ১৪২৭
২৮ অে াবর ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) ত  ও জনসংেযাগ কমকতা , মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়।
৪) ি গত কমকতা, িনরী া ও আইন অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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২৮-১০-২০২০
মা: আ ল জিলল ম মদার 

সহকারী সিচব (অিতির  দািয় )
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