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২৯ অ হাযণ় ১৪২৮

িবষয:় মহ ামামহ ামা   ীমীম   কােটরকােটর   র ােয়ররােয়র   ি েতি েত   বেকয়াসহবেকয়াসহ   স দয়স দয়  বতনবতন   ভাতািদভাতািদ   ছাড়করণছাড়করণ   ওও  িশ ািশ া
িত ােনিত ােন   যাগদানযাগদান   সেসে ।।

উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, প ম উপেজলা পিরষদ িনবাচেন ২০১৯ এ মাদারী র জলার রাৈজর উপেজলা হেত
মিহলা ভাইস চয়ার ান পেদ িব ল ভােট িনবািচত হেয় ২৭/০৪/২০১৯ ইং তািরখ শপথ হণ কেরন। উপেজলা পিরষদ
থেক স ানী হণ কের িশ া িত ান থেক অ াবিধ কান বতন-ভাতািদ হণ কেরন নাই। িশ া িত ান হেত
বতন-ভাতািদ বেকয়াসহ াি র জ  মহামা  হাইেকাট িবভােগ িরট িপ শন নং- ৪৬২০/২০২০ মামলা দােয়র কেরন।
মহামা  হাইেকাট িবভাগ মামলার ০৭/১১/২০২০ইং তািরেখ িন প আেদশ দান কেরন:

“The respondents are hereby directed to pay the honorarium to the
petitioner as Upazila Prishad Vice Chairman and pay salary with arrear
from the Educational Institution as a Teacher simultaneously.”

মহাম  হাইেকাট িবভােগ িরট িপ শন নং- ৪৬২০/২০২০ রােয়র ি েত আপীল িবভােগ CIVIL PETITION
FOR LEAVE TO APPEAL No. 474 OF 2021 দােয়র কেরন। মহামা  ীমেকাট-এর মামলার
িন প রায় দান কেরন:

“The leave petition is out of time by 160 days but the explanation offered
seeking condonation of delay is not at all satisfactory.”

‘As such, the leave petition is dismissed as barred by limitation.’

এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভােগ িরট িপ শন নং- ৪৬২০/২০২০-এর রায় ও আপীল িবভােগর আেদেশর ি েত
মাদারী র জলার রাৈজর উপেজলার আলমদ ার আদশ উ  িব ালেয়র িসিনয়র সহকারী িশ ক (বাংলা) জনাব সিলনা
আ ার-এর বেকয়াসহ বতন-ভাতা সরকাির অংশ দােনর িবষেয়  মতামত দােনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ
করা হেলা। 
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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.৬১.০০১.২১.১৩৪/১(৪) তািরখ: ২৯ অ হাযণ় ১৪২৮
১৪ িডেস র ২০২১

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
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