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৩০ মাঘ ১৪২৮

িবষয:় কনেট টকনেট ট   িপ শনিপ শন   নংনং- - ৩২৭৩২৭//২০২১২০২১  ( ( িরটিরট   িপ শনিপ শন   নংনং- - ৬ ৪৬ ৯৬ ৪৬ ৯//২০১১২০১১   হ েতহেত   উ ুতউ ুত ) ) মামলামামলা
পিরচালনাপিরচালনা ।।

    উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, জনাব মা: জ ল হক, ভাষক (ইংেরজী), িডমলা ইসলািময়া িড ী
কেলজ, িডমলা, নীলফামারীএর বতনভাতার সরকাির অংশ দান এবং বেকয়া দান করার জ  মহামা  হাইেকাট
িবভােগ রীট িপ শন নং- ৬৪৬৯/২০১১ মামলা দােয়র কেরন। মহামা  হাইেকাট িবভােগর রীট িপ শন নং-
৬৪৬৯/২০১১ মামালায় গত ০৭/১০/২০১২ তিরেখ িন প রায় দান কেরন;

“Accordingly, the impugned Memo No. ৭িজ/১১১৪(ক-৩)/০৬/৫৯৯৭/২ date 08.04.2010
issued under the hands of respondents No. 3 refusing to settle the
petitioner’s enlistment in the Monthly Pay Order (MPO) is declared to
have been issued without lawful authortity and is of no legal effect.
The respondent Nos.1-9 are also directed to settle the index number of
the petitioner for the Monthly Pay Order (MPO) and to pay the
Petitioner’s arrear MPO with effect from 14.10.2004 with three months
from receipt of the copy of this judgment and order”.

িরট িপ শন নং- ৬৪৬৯/২০১১ মামলার রায় বা বায়ন না হওয়ায় িতিন সং  হেয় মহামা  হাইেকাট িবভােগ কনেট ট
িপ শন নং-৩২৭/২০২১ দােয়র কেরন। এ কনেট ট মামলায় সিচব, মা িমকও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয় ও
মহাপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ রসহ মাট ০৮ (আট) জন- ক িববাদী করা হেয়েছ।

এমতাব ায়, কনেট ট িপ শন নং- ৩২৭/২০২১ (িরট িপ শন নং- ৬৪৬৯/২০১১ হেত উ ুত) মামলায় সিচব, মা িমক
ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়- ক ১নং িববাদী করা হেয়েছ সেহ  সিচব মেহাদেয়র পে  িনে া  বণনার
আেলােক ব া হণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:  

( ক)  কনেট ট িপ শন নং-৩২৭/২০২১ (িরট িপ শন নং-৬৪৬৯/২০১১হেত উ ুত)মামলা  সরকার পে  পিরচালনার জ
সিলিসটর উইং এর সােথ যাগােযাগ বক একজন িব  কৗ িল িনেয়াগ করা।

(খ)   উ  মামলার িবষেয় ওকালতনামা ও অথরাইেজশন লটার সিচব মেহাদেয়র া েরর িনিম  রেণর ব া হণ।

(গ)   কনেট ট মামলার জবাব ইেতামে  দান করা না হেয় থাকেল সংি  আদালেত সময় ি র আেবদন করা।

(ঘ)  কনেট ট মামলার দফাওয়ারী জবাব ত বক সংি  কাগজপ  সরকার পে  িনেয়ািজত িব  কৗ িলর িনকট রণ
করা।
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(ঙ)   উ  মামলার অ গিত এবং মামলা চলাকালীন সািবক িবষেয় িনয়িমতভােব ম ণালয়েক অবিহতকরণ।

১৩-২-২০২২

মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )
মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র

মাঃ সিলম িসকদার
সহকারী সিচব
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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

১৩-২-২০২২
মাঃ সিলম িসকদার 

সহকারী সিচব
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