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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৩.০২.০০২.২০.২৩৪ তািরখ: 
২৯ সে র ২০২১

১৪ আি ন ১৪২৮

িবষয:় িদনাজ রিদনাজ র   জলারজলার   নবাবগনবাবগ   উপেজলারউপেজলার   আফতাবগআফতাবগ   ব া িলকাবা িলকা   উউ   িব ালেয়রিব ালেয়র   িশ কিশ ক  মাছাঃমাছাঃ
ফ িরদাফ িরদা   ইয়াস িমনইয়াসিমন   এরএর   ব তব ত   বতনবতন   ভাতাভাতা   চাচা   সংেগসংেগ।।

: এ িবভােগর ারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৯৩.০২.০০২.২০.১৯৫ তািরখ- ২৬ আগ  ২০২০ি .

      উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িদনাজ র জলার নবাবগ  উপেজলার আফতাবগ
বািলকা উ  িব ালেয়র িশি কা মাছাঃ ফিরদা ইয়াসিমন (ইনেড  নং-৫৪৯৯৪০) এমিপও জ তা নীিতমালা অ য়ায়ী

ল সহকারী িশ ক (বাংলা) পেদ পদবী কাড BANT সংেশাধন এবং এি ল ২০১৯ মাস হেত কিম  ক ক বতন ব
করায় িতিন সং  হেয় িরট িপ শন মামলা নং-২০২৯/২০২০ দােয়র কেরন। মহামা  হাইেকাট িবভাগ হেত িরট
িপ শন নং- ২০২৯/২০২০ এর ২৪/০২/২০২০ তািরেখ লিনিশ দান কেরন।

“The Rule, the respondent No.3 is directed to dispose of the
representation/ applicationtion dated 25.09.2019 (Annexure-E) to the writ
petition with regard to stopping salary and not allowing her to sign the
attendance register as an Assistant Teacher, Bangla in Aftabgonj Giris
High School, Police Station-Nawabganj, District-Dinajpur within a period
of 30 (thirty) days from the date of receipt of this order and communicate
the order to the petitioner”.

       স আেলােক িদনাজ র জলার নবাবগ  উপেজলার আফতাবগ  বািলকা উ  িব ালেয়র িশি কা মাছাঃ ফিরদা
ইয়াসিমন (বাংলা) ইনেড  নং-৫৪৯৯৪০ মহামা  হাইেকাট িবভাগ িরট িপ শন নং-২০২৯/২০২০ মামলার লিনিশ
সরকাির াথ অ  রেখ তার ২৫/০৯/২০১৯ তািরেখর আেবদন (Annexure-E) িন ি র েয়াজনীয় ব া
হণ বক এ িবভাগেক অবিহত করার জ  গত ২৬ আগ  ২০২০ি . তািরেখ ৩৭.০০.০০০০.০৯৩.০২.০০২.২০.১৯৫

সং ক ারেক প  দয়া হয়। মহামা   হাইেকােটর লিনিশর আেলােক উ  িশ েকর  িবষেয় িক কায ম হণ করা
হেয়েছ তা  এ িবভাগেক অবিহত করা হয়িন।

     এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভাগ িরট িপ শন নং-২০২৯/২০২০ মামলায় লিনিশর  এবং ম ণালেয়র পে র
আেলােক িদনাজ র জলার নবাবগ  উপেজলার আফতাবগ  বািলকা উ  িব ালেয়র িশি কা মাছাঃ ফিরদা ইয়াসিমন
(বাংলা) ইনেড  নং-৫৪৯৯৪০ তার ২৫/০৯/২০১৯ তািরেখর আেবদেনর িবষেয় (Annexure-E) অ যায়ী িক
কায ম হণ করা হেয়েছ তা এ িবভাগেক আগামী ০৩(িতন) কম িদবেসর মে  জানােনার জ  িনেদশ েম অ েরাধ
করা হেলা। 
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২৯-৯-২০২১

চয়ার ান (চলিত দািয় )
মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, িদনাজ র

মা: আ ল জিলল ম মদার
সহকারী সিচব
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ইেমইল: jalil20012@gmail.com

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৩.০২.০০২.২০.২৩৪/১(৩) তািরখ: ১৪ আি ন ১৪২৮
২৯ সে র ২০২১

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) ি গত কমকতা, িনরী া ও আইন অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

২৯-৯-২০২১
মা: আ ল জিলল ম মদার 

সহকারী সিচব
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