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২১ মাচ ২০২২

৭ চ  ১৪২৮

িবষয:় মহ ামামহ ামা   হ াইেকাটহ াইেকাট   িবভােগরিবভােগর   িরটিরট   িপ শনিপ শন   নংনং--৩৩৫১৩৩৫১ //২০২২২০২২ --এরএর   অ বত কালীনঅ বত কালীন   আেদেশরআেদেশর   িব েিব ে
আপীলআপীল   দােয়রদােয়র   সং াসং া ।।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য,  জনাব রাকসানা আহমেদ রি , সহেযাগী অ াপক িবভাগীয় ধান,
ইংেরিজ, লালমািনয়া মিহলা কেলজ, লালমা য়া, মাহা দ র মহামা  হাইেকাট িবভােগ িরট িপ শন
নং-৩৩৫১/২০২২ মামলা দােয়র কেরন। পরবত েত মহামা  হাইেকাট গত ০৮/০৩/২০২২ তািরেখ িন প
অ বত কালীন আেদশ দান কেরন:
     “The respondent are directed to disburse the monthly salaries of the
petitioners forthwith as per their salaries as has been mentioned and
disbursed in the monthly salary bill of the month of December-2021
(Annexure-J) as well as the respondent Nos. 5-6 are further directed to
forward all relevant documents as all other required, necessary
information regarding appointment, promotion, pay scale, salary and
status of the petitioners to the office of the respondent No. 3 for
absorption of the service of the petitioners as teachers of Lalmatia Mohila
College now Lalmatia Govvernment Mohila College nationalized vide
Notification dated 04.01.2022 (Annexure-I) as and when requied. 

এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভাগ িরট িপ শন নং-৩৩৫১/২০২২ মামলার অ বত কালীন আেদেশর িব ে  আপীল-
দােয়র করার েয়াজনীয় ব া হণ কের এ িবভাগেক অবিহিতর ( মাণকসহ) জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

২১-৩-২০২২

মহাপিরচালক
মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র

মা: আ ল জিলল ম মদার
সহকারী সিচব

ফান: ৫৫১০১১৬৯
ফ া : ৯৫১৪১১৪

ইেমইল: info@moedu.gov.bd
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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

২১-৩-২০২২
মা: আ ল জিলল ম মদার 

সহকারী সিচব
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