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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.৫৯.০০১.২১.৫৩ তািরখ: 
১২ ম ২০২২

২৯ বশাখ ১৪২৯

িবষয:় কনেট টকনেট ট   িপ শননংিপ শননং--৮৮৮৮//২০২২২০২২  ( ( িরটিরট   িপ শনিপ শন   নংনং--৮৫৩০৮৫৩০//২০১৪হেত২০১৪হেত   উ ুতউ ুত )-)-এরএর   কায মকায ম   হণহণ ।।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত আলহা  কাই ম রজা চৗ রী, চয়ার ান, শাল গভিনং বিড হাজী ইহসান
মাহা াদ কািরগির কািমল মাদরাসা; এবং ভাইস চয়ার ান হাজী ইহসান লািজবা শিরফ সাইেয় দা পরমা
ফাউে শন (এইচইএলএসএসিপএফ), পা  : মানাকাসা-৬৩৪২, থানা : িশবগ , জলা : াপাইনবাবগ  িরট
িপ শন মামলা নং-৮৫৩০/২০১৪ দােয়র কেরন।মহামা  হাইেকাট িবভাগ এ মামলার২২.০৫.২০১৮তািরেখ
িন প আেদশ দান কেরন;

The Respondent Nos. 3 and 6 are directed to approve the Special
Type of Governing Body as per Rule 2(1) Hazi Ehsan Mohammad
Karigori Kamil Madrasha and as per provision of Memorandum
of Association and Rules & Regulation of HELSSPF and as per
provision of Rule 11.2 of Fazil Kamil Madrasha Affiliation Rules
2006-2007 of Islamic University within 30 days from the date of
receipt of this order.

মহামা  হাইেকাট িবভােগর আেদেশর ি েত কান ব া হণ না করায় সং  হেয় আলহা  কাই ম
রজা চৗ রী, চয়ার ান, শাল গভিনং বিড হাজী ইহসান মাহা াদ কািরগির কািমল মাদরাসা; এবং
ভাইস চয়ার ান হাজী ইহসান লািজবা শিরফ সাইেয় দা পরমা ফাউে শন (এইচইএলএসএসিপএফ)
মহামা  হাইেকাট িবভােগ কনেট ট িপ শননং-৮৮/২০২২ মামলা দােয়র কেরন। এ কনেট ট মামলায়
সিচব, মা িমকও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়েক ১নং িববাদীসহ মাট ১৪ ( চৗ ) জন- কিববাদী করা
হেয়েছ।

এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভােগর কনেট ট িপ শন নং- ৮৮/২০২২ (িরট িপ শন নং-৮৫৩০/২০১৪
হেত উ ুত) মামলা  সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালেয়র পে  মামলা পিরচালনাসহ
কনেট ট মামলারঅ গিত এবং মামলা চলাকালীন সািবক িবষেয় িনয়িমতভােব ম ণালয়েক অবিহত করার
জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 
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১২-৫-২০২২

ভাইস চ াে লর
ইসলামী িব িব ালয়, ি য়া

মাঃ সিলম িসকদার
সহকারী সিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.৫৯.০০১.২১.৫৩/১ তািরখ: ২৯ বশাখ ১৪২৯
১২ ম ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
২) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) ত  ও জনসংেযাগ কমকতা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়।
৫) ি গত কমকতা, িব িব ালয় অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৬) ি গত কমকতা, িনরী া ও আইন অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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মাঃ সিলম িসকদার 
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