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১৪ অ হাযণ় ১৪২৭

িবষয:় িবষয়িবষয়   কনেট টকনেট ট   িপ শনিপ শন   নংনং- - ৫১৫৫১৫//২০১৯২০১৯ ( ( িরটিরট   িপ শনিপ শন   নংনং--১৫৫৭৮১৫৫৭৮ //২০১৭২০১৭  হ েতহেত   উ ুতউ ুত ) ) আইনীআইনী  ি য়াি য়া   হণহণ   সেসে ।।

     উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, পাবনা জলার ঈ রদী উপেজলাধীন ঈ রদী সরকারী কেলেজর জিম অিধগহণ িবষেয় িত রন দান না করায় জনাব মাঃ আ ল
রিহমসহ মাট ০৪ (চার) সব িপতা মর ম আিছর উি ন িব াস, াম-সা পাড়া, থানা-পাবনা, জলা- পাবনা মহামা  হাইেকাট িবভােগ রীট িপ শন নং-১৫৫৭৮/২০১৭ মামলা
দােয়র কেরন। িরট িপ শন নং-১৫৫৭৮/২০১৭ মামলা গত ২৯/১১/২০১৮ তািরেখ রায় বা বায়ন না হওয়ায় িতিন সং  হেয় মহামা  হাইেকাট িবভােগ কনেট ট িপ শন
নং-৫১৫/২০১৯ দােয়র কেরন। এ িবষেয় িন প পদে প হণ করা েয়াজন :

(ক)      কনেট ট িপ শন নং-৫১৫/২০১৯ (িরট িপ শন নং-১৫৫৭৮/২০১৭ হেত উ ুত) মামলা  সরকার পে  পিরচালনার জ  সিলিসটর উইং এর সােথ যাগােযাগ বক
একজন িব  কৗ িল িনেয়াগ করা;

(খ)        উ  মামলার িবষেয় ওকালতনামা ও অথরাইেজশন লটার সিচব মেহাদেয়র া েরর 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।

২।     এমতাব ায় উ  কনেট ট িপ শন নং-৫১৫/২০১৯ (িরট িপ শন নং-১৫৫৭৮/২০১৭ হেত উ ুত) মামলার িবষেয় উপেরা  কায ম হণ বক এ িবভােগ অবিহত
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) ি গত কমকতা, িনরী া ও আইন অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

২৯-১১-২০২০
মাঃ সিলম িসকদার 

সহকারী সিচব

১


