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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.৫৯.০০১.২১.১১৭ তািরখ: 
১৪ নেভ র ২০২১

২৯ কািতক ১৪২৮

িবষয:় মহ ামামহ ামা   হ াইেকাটহ াইেকাট   িবভােগিবভােগ   র ীটরীট   িপ শনিপ শন   নংনং- - ৫০২৯৫০২৯//২০১৭২০১৭  এরএর   ১১.১১.২০১৮১১.১১.২০১৮   তািরেখরতািরেখর   র ােয়ররােয়র
আেলােকআেলােক  িত ােনরিত ােনর   রর   পিরবতনপিরবতন  ( ( িনিন   মা িমকমা িমক  হ েতহেত   উউ   িব ালয়িব ালয়) ) এবংএবং  িশ কিশ ক  কমচার ীেদরকমচার ীেদর
বতনবতন   ভাতািদরভাতািদর   সরকািরসরকাির   অংশঅংশ  দানদান   সং াসং া ।।

উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য,  গাইবা া জলার সদর উপেজলাধীন ''জাতস গা র বািলকা উ  িব ালেয়র'' র
পিরবতন (িন  মা িমক হেত উ  িব ালয়) ও িশ ক কমচারীেদর বতন-ভাতার সরকাির অংশ দােনর জ  মহামা
হাইেকাট িবভােগ রীট িপ শন নং- ৫০২৯/২০১৭ মামলা দােয়র কেরন। মহামা  হাইেকাট িবভােগর রীট িপ শন নং-
৫০২৯/২০১৭ মামলায় গত ১১/১১/২০১৮ তিরেখ িন প রায় দান কেরন:

“Accordingly, the Rule is made absolute without any order as to costs
and the impugned Memo No. Sha4/1G-7/2000/85-shikka dated
21.05.2002 (annexure-E the writ Petition) issued under the signature of
the respondent No. 3 cancelling the inclusion of the M.P.O benefits so
far its related to the petitioner school is hereby declared without lawful
authority and is of no legal effect and the respondents also directed to
include the petitioner school in the list of M.P.O scheme of the
Government as per Memo No. Sha4/1G-7/2000/85-shikka dated
18.04.2002 after considering its aspect as High school level within 60
(Sixty) days from the date of receipt of this judgment and order without
any fail”.

ইেতা েব এ িবভাগ হেত িরট িপ শন নং-৫০২৯/২০১৭ মামলা  পিরচালনার জ  মহাপিরচালক, মা িমক ও উ
িশ া অিধদ র প  দয়া হেয়েছ। মামলা  রায় িপ শনােরর পে  িন ি  হয়। পরবত েত মা িমক ও উ  িশ া
অিধদ র হেত আিপেল রণ করা হেয়েছ। 

মহামা  হাইেকাট িবভােগ রীট িপ শন নং- ৫০২৯/২০১৭ এর ১১.১১.২০১৮ তািরেখর রােয়র আেলােক িত ােনর র
পিরবতন (িন  মা িমক হেত উ  িব ালয়) এবং িশ ক কমচারীেদর বতন ভাতািদর সরকাির অংশ দােনর জ
যথা েম সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ/পিরচালক, বাংলােদশ িশ াত  ও পিরসং ান েরা
( ানেবইস)/মহাপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র বরাবর গত ১১.০৯.২০১৯, ০২.০৩.২০২০ ও
২৪.০৮.২০২০ি . তািরেখ আেবদন কেরন।   
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এমতাব ায়, আেবদনকারীর ১১.০৯.২০১৯, ০২.০৩.২০২০ ও ২৪.০৮.২০২০ি . তািরেখর আেবদন এবং মহামা
হাইেকাট িবভােগ রীট িপ শন নং- ৫০২৯/২০১৭ এর ১১.১১.২০১৮ তািরেখর রােয়র আেলােক িত ােনর র
পিরবতন (িন  মা িমক হেত উ  িব ালয়) এবং িশ ক কমচারীেদর বতন ভাতািদর সরকাির অংশ দােনর
িবষেয় িক কায ম হণ করা হেয়েছ তা এ শাখােক অবিহত করার জ  িনেদশে েম অ েরাধ করা হেলা। 
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