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িবষয:় মহ ামামহ ামা   হ াইেকােটরহ াইেকােটর   িবভােগরিবভােগর   িরটিরট   িপ শনিপ শন   নংনং--৯২৭০৯২৭০//২০২১২০২১   মামলারমামলার   অ বত কালীনঅ বত কালীন   আেদশআেদশ
ি েতি েত   আেবদনআেবদন   িব িধিবিধ   মাতােবকমাতােবক  িন ি রিন ি র   েয়াজনীয়েয়াজনীয়   ব াব া   হণহণ   সেসে ।।

উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, া ণবািড়য়া জলার সরাইল উপেজলার দওড়া আদশ উ  িব ালেয়র পষদ িনবাচন
২০২০ইং এ জনাব মা. আিম ল হক চৗ রী, সরাইল, া ণবািড়য়া িবনা িত ি তায় দাতা সদ  িনবািচত হন। িক  ঐ
িনবাচেন সভাপিত িনবাচেনর সময় না শ না পাওয়ায় ০৮/০৩/২০২০ ইং তািরেখ সভাপিতর িনবাচেন অংশ হণ কের নাই।
তৎসমেয় কারাম সংকট হওয়ায় িম া িশ া বােডর চয়ার ান ব াপনা পষদ িনবাচন ২০২০ ইং সভাপিত িনবাচন িনয়ম
বিহ ত হওয়ায় বািতল বিলয়া ঘাষণা কেরন।

উে , গত ০৯/০৪/২০১৫ ইং তিরেখ দওড়া আদশ উ  িব ালেয়র ব াপনা পষেদর ২০১৫-২০১৭ ইং কিম র সভাপিত
িনবাচেন কারাম সংকট হওয়ায় িনবািচত সকল ক াটাগিরর সকল স ািনত সদ গেণর পদসহ িনবাচন বািতল হেল ও
তৎসমেয়র স ািনত দাতা সদ  িবিধস তভােব বহাল িছেলন এবং ২০১৬-২০১৮ ইং কিম র এর ব াপনা পষেদ দাতা সদ
িহেসেব কিম েত িছেলন। সই িহেসেব দাতা ভাটার িহেসেব ২০২১ ইং িনবাচেনর খসড়া তািলকায় দাতা ভাটার িহেসেব থাকার
কথা িক  ঃেখর িবষয় খসড়া ভাটার তািলকায় দাতা ভাটােরর তািলকায় নাম না থাকায় চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক
িশ া বাড, িম া বরাবর ০৯/১০/২০২১ ইং তািরেখ আেবদন কেরন।

জনাব মাঃ আিম ল হক চৗ রী আেবদেনর ি েত কান ব া হণ না করায় সং  হেয় মহামা  হাইেকাট িবভােগ িরট
িপ শন নং-৯২৭০/২০২১ মামলা দােয়র কেরন। মহামা  হাইেকাট িবভাগ এ মামলার ০১/১১/২০২১ তািরেখ িন প
অ বত কালীন আেদশ দান কেরন:

“The Respondent No. 2 is directed to dispose of the application dated
09.10.2021 as evident in Annexure-F to the instant writ petition in accordance
with the relevant law and rules within 7 (seven) working days from the date
receipt of the instant order.”

এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভাগ িরট িপ শন নং-৯২৭০/ ২০২১ মামলার অ বত কালীন আেদেশর ি েত বাদী জনাব
মাঃ আিম ল হক চৗ রী-এর ৯/১০/২০২১ ইং তািরেখর আেবদন  (Annexure-F) িবিধ মাতােবক িন ি র েয়াজনীয়
ব া হণ বক মামলার ত  ডাটা বইেজ এি  করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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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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