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৬ পৗষ ১৪২৭

িবষয:় মহ ামামহ ামা   হ াইেকাটহ াইেকাট   িবভােগরিবভােগর   কনেট টকনেট ট   িপ শনিপ শন   নংনং--৩৩৫৩৩৫//২০২০২০২০  ( ( িরটিরট   িপ শনিপ শন
নংনং--১৪৯৮০১৪৯৮০//২০১৯২০১৯  হ েতহেত   উ ুতউ ুত ) ) মামলারমামলার   আইনীআইনী  ি য়াি য়া   হণহণ ।।

    উপ  িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে  য, ব ড়া জলার গাবতলী উপেজলাধীন জ আদশ াম বািলকা উ
িব ালেয়র িনেয়াগ বািতল বক অিভেযােগ জিড়তেদর িব ে  ব া হেণর জ  জনাব মাঃ আিনছ উ ীন
(অিভভাবক), আেবদন কের িছেলন। উ  আেবদন ব া হণ না করায় মহামা  হাইেকাট িবভােগ িরট িপ শন
নং-১৪৯৮০/২০১৯ মামলা দােয়র কেরেন। মহামা  হাইেকাট িবভােগর িরট িপ শন নং-১৪৯৮০/২০১৯ মামলায় গত
০৬/০১/২০২০ তািরেখ িন প রায় দান কেরন। 
   “Accordingly, the Respondent No.1, the Secretariat, Secondary and Higher
Edcation Division, Minister of Education, Secretariat Buliding, Ramna, Dhaka is
directed to dispose of the representation/application date 11.11.2019. annexure-
E to the writ petion, submitted before him by the petitioner within a period of
30 (thirty) days from the date of receipt of this order, in accordance with law and
communicate the decision to the petitioner.” 

২।   এ কনেট ট মামলায় সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়েক িববাদী করা হেয়েছ। গত ১৪/১২/২০২০ তািরখ
অথবা তার েব জবাব দািখল করার জ  লিনিশ জাির করা হেয়েছ। এ াপাের কান কায ম হণ করা হেয়েছ িক না তা জানা

েয়াজন।

(ক)     কনেট ট িপ শন নং-৩৩৫/২০২০ (িরট িপ শন নং-১৪৯৮০/২০১৯ হেত 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 ; এবং

(ঙ)    উ  মামলার অ গিত এবং মামলা চলাকালীন সািবক িবষেয় িনয়িমতভােব ম ণালয়েক অবিহত ।

৩।     এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভােগর কনেট ট িপ শন নং-৩৩৫/২০২০ (িরট িপ শন নং-১৪৯৮০/২০১৯ হেত
উ ুত)  মামলার িবষেয় উপেরা  কায ম হণ বক এ িবভােগ অবিহত করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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