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৩০ আি ন ১৪২৭

িবষয:় কনেট টকনেট ট   িপ শনিপ শন   নংনং- - ২৮৩২৮৩//২০২০২০২০  ( ( িরটিরট   িপ শনিপ শন   নংনং- - ৫৪৬ ৯৫৪৬ ৯//২০১৪২০১৪  হ েতহেত   উ ুতউ ুত ) ) মামলারমামলার
আইনগতআইনগত   ব াব া   হণহণ   সংেগসংেগ  । ।

    উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, নােটার জলার লাল র উপেজলাধীন উধনপাড়া আদশ উ  িব ালেয়র ধান িশ ক জনাব
মাঃ বলাল হােসন ার িত ােনর িশ ক-কমচারীর এমিপও ি র বর বেকয়া বতন-ভাতািদ সং া  িবষয়েক ক

কের মহামা  হাইেকাট িবভােগ রীট িপ শন নং-৫৪৬৯/২০১৪ মামলা দােয়র কেরন। মহামা  হাইেকাট িবভােগর রীট িপ শন
নং- ৫৪৬৯/২০১৪ মামালায় গত ১১/০৯/২০১৪ তিরেখ িন প রায় দান কেরন; 

     “The respondent concerned are herby directed to include the name of the
said institution in the list of MPO for the financial year 2009-2010 provided it
fullfills the requirements as stipulated in the “ বসরকারী িশ া িত ান ( ল, কেলজ, মা সা ও
কািরগির িশ া িত ানস হ) এর িশ া ও কমচারীেদর বতন-ভাতািদ সরকাির অংশ দান এবং জনবল কাঠােমা স িকত
িনেদিশকা” ২০১০, (in short, the Janabal Kathamo, 2010), within a period of 90 (ninety)
days from date of receipt of the copy of the judgment and order.” 

২।     মহামা  হাইেকাট িবভােগর কনেট ট নং-২৮৩/২০২০ মামলায় সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয় ও
মহাপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র ঢাকাসহ মাট ০৩ (িতন) জন- ক িববাদী করা হেয়েছ। িবগত ১১/১০/২০২০
তািরখ অথবা তার েব জবাব দািখল করার জ  লিনিশ জাির করা হেয়েছ। এ াপাের কান কায ম হণ করা হেয়েছ িক না
তা জানা েয়াজন।

 (ক)  কনেট ট িপ শন নং- ২৮৩/২০২০ (িরট িপ শন নং- ৫৪৬৯/২০১৪ হেত উ ুত) মামলা  সরকার পে  পিরচালনার
জ  সিলিসটর উইং এর সােথ জ রী িভি েত যাগােযাগ বক একজন িব  কৗ িল িনেয়াগ করা;

(খ)      উ  মামলার িবষেয় ওকালতনামা ও অথরাইেজশন লটার সিচব মেহাদেয়র া েরর িনিম  রেণর ব া হণ;(গ)    
  কনেট ট মামলার জবাব ইেতামে  দান করা না হেয় থাকেল সংি  আদালেত সময় ি র আেবদন করা;

(ঘ)       কনেট ট মামলার দফাওয়ারী জবাব ত বক সংি  কাগজপ  সরকার পে  িনেয়ািজত িব  কৗ িলর িনকট
রণ করা; এবং

(ঙ)      উ  মামলার অ গিত এবং মামলা চলাকালীন সািবক িবষেয় িনয়িমতভােব ম ণালয়েক অবিহতকরণ।

৩।      এমতাব ায় উ  কনেট ট িপ শন নং- ২৮৩/২০২০ এর মামলার িবষেয় উপেরা  কায ম হণ বক এ িবভােগ
অবিহত করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১৫-১০-২০২০
১



মহাপিরচালক
মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র

মাঃ সিলম িসকদার
সহকারী সিচব

ফান: ০১৭১২ ৭৪ ৯৯ ৭৪
ইেমইল: salimsikder20@yahoo.com

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.০৪.০১৮.২০-২৮৬/১(৪) তািরখ: ৩০ আি ন ১৪২৭
১৫ অে াবর ২০২০

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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