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িবষয:় িঝনাইদহিঝনাইদহ   জলাধ ীনজলাধ ীন   হ িরণ াহ িরণ া   উপেজলারউপেজলার   স ােলহ াস ােলহ া   বগমবগম   মিহলামিহলা   িড ীিড ী  কেলেজরকেলেজর   ১৪১৪  জনজন
িশ কিশ ক//কমচার ীরকমচার ীর   আদালেতরআদালেতর   আেদেশরআেদেশর   ি েতি েত   যাগদােনরযাগদােনর   তা িরখতািরখ   হ েতহেত   বেকয়াবেকয়া   বতনবতন   ভাতাভাতা
সরকািরসরকাির   অংশঅংশ  দানদান ।।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িঝনাইদহ জলাধীন হিরণা  উপেজলার সােলহা বগম মিহলা িড ী
কেলেজর ১৪ জন িশ ক/কমচারীর বেকয়া বতন ও অ া  েযাগ িবধা াি র লে  মহামা  হাইেকােটর রীট
িপ শন নং-৭০০৫/২১ এর রােয় যাগদােনর তািরখ থেক স দয় বেকয়া বতন ভাতা দােনর জ  উে খ কেরেছন। 

গত ০৫ সে র ২০২১ তািরেখ রীট িপ শন নং-৭০০৫/২০২১ মামলায় িন বিণত অ বত কালীন আেদশ জাির কেরন:
Accordingly, the Respondent No. 1 the Secretary, Secondary and
Higher Secondary Division, Ministry of Education, Bangladesh
Secretariat, Ramna, Dhaka is directed to dispose of the
application/representation dated 27.12.2020, annexure-E to the writ
petition, submitted before him by the petitioners within a period of
60 (sixty) working days from the date of receipt of this order, in
accordance with law and communicate the decision to the
petitioners.  With the above observations and directions the
application is disposed of.   ১৪ জন িশ ক/কমচারীর তািলকা িনে  দ  হেলা:
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২। এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভােগর আেদেশর আেলােক উপেরা  ১৪ ( চৗ ) জন িশ ক/কমচারীর যাগদােনর
তািরখ হেত বেকয়া বতন ভাতািদ দােনর লে  িশ ক-কমচারীর বতন-ভাতার সরকাির অংশ িগত, কতন ও বািতল
সং া  গ ত কিম র পরবত  সভায় িবষয়  উপ াপন ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ   িনেদশ েম অ েরাধ করা
হেলা।
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