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িবষয:় ব িরশালবিরশাল   জলারজলার   সদরসদর   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   পাতলীপাতলী  জ া য়াজ া য়া   কেলেজরকেলেজর   িব ানিব ান   শাখ ারশাখ ার   গিণতগিণত   িবষেয়রিবষেয়র
ভাষকভাষক  সমরসমর   মারমার   িসকদােররিসকদােরর   বেকয়াবেকয়া   বতনবতন   ভাতািদভাতািদ   ছাড়করণছাড়করণ ।।

: মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর ারক নং-৩৭.০২.০০০০.১১১.৩৩.৪৬৮.১৬-৪৭/৩
তািরখ-২৩.০১.২০২১ি .

উপ  িবষয় পিরে ি েত জানােনা যাে  য, বিরশাল জলার সদর উপেজলাধীন পাতলী জা য়া কেলেজর ২০১২ সােলর উ
মা িমক পরী ায় িব ান শাখার ফলাফল সে াষজনক না হওয়ার কারেণ িব ান িবভােগর ভাষেকর বতন-ভাতা িগত করা
হয়। বতন-ভাতা িগতকরেণর িব ে  জনাব সমর মার িসকদার, ভাষক (গিনত) মহামা  হাইেকােটর রীট িপ শন নং
১৩৯৬১/২০১৬ মামলা দােয়র কেরন। মহামা  হাইেকাট িবভাগ িরট িপ শন নং-১৩৯৬১/২০১৬ মামলায় িবগত ১৬/০৫/২০১৮
তািরেখ রায় ও আেদশ দান কেরন। যা িন প;

“In the result, the Rule is disposed of. The respondents are directed to
release the government portion of salary, Monthly Pay Order (M.P.O) of the
petitioner with arrear and other service benefit, if any within 1 (one) month
on receipt of this judgment and order without any fail”.

রােয় িপ শনােরর বতন-ভাতা বেকয়াসহ দােনর জ  িববাদীগণেক িনেদশ দান করা হয়। মহামা  হাইেকাট িবভাগ িরট
িপ শন নং-১৩৯৬১/২০১৬ মামলার রােয়র িব ে  সরকার প  আিপল নং-৩৮০/২০১৯ দােয়র কেরন। মহামা  ি ম কাট
িবভােগর আিপল নং-৩৮০/২০১৯ মামলার িন প রায় দান কের ; 

“The leave petition is out of time by 262 day but the explanation offered
seeking condonation of delay is not at all satisfactory.

           Accordingly, the Civil Petition for leave to Appeal is dismissed as
barred by limitation.”

এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভােগর রায়, মহামা  ি ম কােটর আিপল িবভােগর রায় এবং মা িমক ও উ  িশ া
অিধদ েরর িব  আইন উপেদ ার মতামেতর আেলােক বিরশাল জলার সদর উপেজলাধীন পাতলী জা য়া কেলজ, ভাষক
সমর মার িসকদার, ইনেড  নং ৩০১১১১৬ এর বেকয়া বতন ভাতািদ িন ি র ( সে র/২০১৩ হইেত অে াবর/২০২০) লে
িশ ক-কমচারীর বতন-ভাতার সরকাির অংশ িগত, কতন ও বািতল সং া  গ ত কিম র পরবত  সভায় উপ াপেনর েয়াজনীয়

ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 
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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) অ , পাতলী জা য়া কেলজ, সদর, বিরশাল।
৫) ি গত কমকতা, িনরী া ও আইন অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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