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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৩.০৪.০০২.২২.১৭৪ তািরখ: 
১২ ম ২০২২

২৯ বশাখ ১৪২৯

িবষয:় মহ ামামহ ামা   হ াইেকােটরহ াইেকােটর   র ীটরীট   িপ শনিপ শন   নংনং--৩৭১৯৩৭১৯//২০২২২০২২   এরএর   ১৬১৬ //০৩০৩//২০২২২০২২   ইংইং  তািরেখরতািরেখর   আেদশআেদশ
অ যায়ীঅ যায়ী  েয়াজনীয়েয়াজনীয়   ব াব া   হণহণ ।।

উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, জনাব মা: আ ল কিরম, িপতা- ত ৎফর রহমান, সভাপিত পীরব ইউনাইেটড
িডি  কেলজ, িসহালী, িশবগ , ব ড়া জাতীয় িব িব ালেয়র ১৪.০২.২০২২ি . তািরেখর ারক নং-INS02-
5/00147/2016/2741/53161 সং ক প  বহাল রাখার জ  মহামা  হাইেকাট িবভােগ রীট িপ শন
নং- ৩৭১৯/২০২২ দােয়র কেরন।  

মহামা  হাইেকাট িবভাগ নািন শেষ গত ১৬.০৩.২০২২ ইং তািরেখ এ মামলায় িনে া  অ বত কালীন আেদশ জাির
কেরন:

 “Pending hearing of the Rule, let operation of the impugned letter for
appointing Chaiman of Governming Body of Peerob united Degree
College dated 14.02.2022 issued by the respondent 4 (Annexure-D) be
stayed for a period of 6 (six) months from date.”

            The Petitioner is directed to put in two sets of requisites for service
of notices both in usual course as well as through registered post within 3
working days.

এমতাব ায়, মহামা  হাইেকােট িবভােগর রীট িপ শন নং-৩৭১৯/২০২২ মামলার আেদশ অ যায়ী িবিধ মাতােবক
পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১৫-৫-২০২২

রিজ ার
জাতীয় িব িব ালয়, গাজী র।

মা: আ ল জিলল ম মদার
সহকারী সিচব

২৯ বশাখ ১৪২৯১



ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৩.০৪.০০২.২২.১৭৪/১ তািরখ: ২৯ বশাখ ১৪২৯
১২ ম ২০২২

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

১৫-৫-২০২২
মা: আ ল জিলল ম মদার 

সহকারী সিচব

২


