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িবষয:় মাননীয়মাননীয়   হ াইেকাটহ াইেকাট   িড িভশেনরিডিভশেনর   র ােয়ররােয়র   ি েতি েত   বেকয়াসহবেকয়াসহ   স দয়স দয়  বতনবতন--ভাতািদভাতািদ   ছাড়করণছাড়করণ   ওও
িশ ািশ া   িত ােনিত ােন   যাগদানযাগদান ।।

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, মাদারী র জলার রাৈজর উপেজলাধীন আলমদ ার আদশ উ
িব াল য়র  িসিনয়র সহকারী িশ ক (বাংলা), ইনেড  ন র-১০৪৪১৯৩, গত প ম উপেজলা পিরষদ
িনবাচন-২০১৯-এ মাদারী র জলার রাৈজর উপেজলা হেত মিহলা ভাইস চয়ার ান পেদ িনবািচত হেয়
২৭.০৪.২০১৯ি . তািরখ শপথ হণ কেরন। উপেজলা পিরষদ থেক স ানী হণ কেরন। িত ান থেক
অ বিধ কান বতন-ভাতািদ হণ কেরনিন। িশ া িত ান হেত বতন-ভাতািদ বেকয়াসহ াি র জ
মহামা  হাইেকাট িবভােগ ২২.০৭.২০২০ি . তািরেখ িরট িপ শন দােয়র কেরন (িরট িপ শন
নং-৪৬২০/২০২০ি .)। মহামা  আদালত মামলার রােয় িত ােন যাগদানসহ বেকয়া বতন-ভাতািদ

দােনর জ  আেদশ দান কেরন।

২।   এমতাব ায়, আ বদনকারী আেবদন ও রীট মামলার রােয়র আেলােক সরকার পে  আপীল করার েযাগ
আেছ িকনা এবং েযাগ না থাকেল মহামা  হাইেকাট িবভােগর রােয়র ি েত বেকয়াসহ স দয় বতন-
ভাতািদ ছাড়করণ ও িশ া িত ােন যাগদান িবষেয় আইন উপেদ ার আইনগত মতামত দােনর
জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

সং ি : বণনােমাতােবক। 
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