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িবষয:় মহ ামামহ ামা   হ াইেকাটহ াইেকাট   িবভােগরিবভােগর   ১০১৬ ৪১০১৬ ৪//২০২১২০২১   িরটিরট   িপ শনিপ শন   আেদেশরআেদেশর   সপেসপে   েয়াজনীয়েয়াজনীয়   ব াব া
হণহণ ।।

উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, িসেলট িবভােগর অধীন  হিবগ  জলার বা বল উপেজলায় অবি ত ““ ব মাত াব মাত া  শখশখ
ফিজল া ে ছ াফিজল া ে ছ া  িজবিজব  সরকািরসরকাির  বািলকাবািলকা  উউ   িব াল েয়িব াল েয় ” ”  িত াকালীন ০৯ জন িশ ক-কমচারী িনেয়াগ বহাল পাওয়া এবং
অ  িব ালেয়র িত াকালীন সভাপিত আ ল হািসেমর ন িতর কারেণ চাকির ায়ীকরেণ কােনা প আশার আেলা দখেত না
পাওয়ায় গত ০৩ অে াবর ২০২১ তািরেখ মহাপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র বরাবর আেবদন কেরন। আেবদেনর

ি েত কােনা কায ম হণ না হওয়ায় সং  হেয় মহামা  হাইেকাট িবভােগ ১০১৬৪/২০২১ িরট িপ শন দােয়র কেরন। িরট
িপ শেনর নািন হেল মহামা  হাইেকাট িবভাগ িনে া  আেদশ জাির কেরন:

Pending hearing of the Rule, the proceeding of confirmation of 19 teachers
allegedly appointed on 26.11.2017 (Annexure-C, C-1 to C-18) be stayed for a
period of 02 (two) months from date and the respondent No. 2, is directed to
dispose of the representation dated 03.10.2021 (Annexure-F) submitted by the
petitioner within a period of 30 (thirty) working days from the date of receipt of
this order in accordance with law and communicate the decision to the
petitioner.

এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভােগর িরট িপ শন নং- ১০১৬৪/ ২০২১ মামলার অ বত কালীন আেদেশর
ি েত বাদীর ০৩/১০/২০২১ তািরেখর আেবদন (Annexure-‘F’)  িবিধ মাতােবক িন ি র েয়াজনীয় ব া

হণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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মহাপিরচালক
মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র
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সহকারী সিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৩.০৪.০০৩.২১.২/১(৪) তািরখ: ২০ পৗষ ১৪২৮
০৪ জা য়াির ২০২২

১



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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মা: আ ল জিলল ম মদার 

সহকারী সিচব

২


