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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.২৮.০০৬.১৭.২২৩ তািরখ: 
৩১ ম ২০১৮

১৭ জ  ১৪২৫

িবষয়: মহামামহামা   হাইেকাটহাইেকাট  িবভােগরিবভােগর  রীটরীট  িপিটশনিপিটশন  নংনং--৪১১৭৪১১৭//২০১৮২০১৮  এরএর  িনেদশনািনেদশনা  মাতােবকমাতােবক  জবাবজবাব  দানসহদানসহ
আইনগতআইনগত  পদে পপদে প  হণহণ

      উপযু  িবষয় ও সেূ র পিরে ি েত গাইবা া জলার সা াপুর উপেজলার জেয়নপুর আদশ কেলেজর অধ
(ভার া ) এর িনকট হেত া  আেবদন প  এতদসংেগ রণ করা হেলা। িতিন মহামা  হাইেকাট িবভােগর রীট িপিটশন
নং-৪১১৭/২০১৮ এর িনেদশনা মাতােবক জেয়নপুরজেয়নপুর  আদশআদশ  কেলেজরকেলেজর  দশকদশক  জনাবজনাব  মামা: : মা ািফজারমা ািফজার  রহমানরহমান  এরএর বতন
ভাতা বাবদ ৭,৭২,১৪৫/ টাকা ছাড়করেণর অ েরাধ জািনেয়েছন। উে খ ,মহামা  হাইেকাট িবভােগর রীট িপিটশন
নং-৪১১৭/২০১৮ এর আেদশ িন প
 Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondent nos.1 and 3 to show cause as to why
insctiveness of the respondent nos.1 and 3 to release the arrear salary/suspension allowance
 of the petitioner amounting to taka 7,72,145/ - during the period of his suspension from
01.03.2014 to 10.09.2017, which was forwarded to the office of the respondent Nos 1 and 3 by
the respondent No 7 vide office Memo No জ/আ/ক/যা /চাই/২০(০১)/২০১৮ তািরেখ ১৫/০১/২০১৮
(Annexure- B series) shall not be declared to have been done without lawful authority and is of
no legal effect and / or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit
and proper .
 
২.০   এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভােগর রীট িপিটশন নং-৪১১৭/২০১৮ এর আেদেশর পিরে ি েত কারণ
দশােনার জবাব দানসহ আইনগত পদে প হণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা । 

সংযিু  : বণনামেত

৩১-৫-২০১৮

মহাপিরচালক
মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র

মাঃ কাম ল হাসান
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৫৭২০
ইেমইল: ds_sec2@moedu.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.২৮.০০৬.১৭.২২৩/১(৩) তািরখ: ১৭ জ  ১৪২৫
৩১ ম ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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৩) মাছাঃ শাহীনারা বগম, অধ  (ভার া ) জেয়নপরু আদশ কেলজ,সা াপরু ,গাইবা া ।

৩১-৫-২০১৮

মাঃ কাম ল হাসান 
উপসিচব
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