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িবষয:় ব ড়াব ড়া   জলারজলার   গাবতলীগাবতলী  উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   জজ   আদশআদশ  ামাম   ব া িলকাবা িলকা   উউ   িব ালেয়রিব ালেয়র   িনেয়াগিনেয়াগ   ব া িতলবািতল
বকবক  জ িড়তেদরজিড়তেদর   িব েিব ে   ব াব া   হ েনরহেনর   জজ   জনাবজনাব   মাঃমাঃ  আিনছআিনছ   উ ীনউ ীন --এরএর   ১১১১ //১১১১ //২০১৯২০১৯

তািরেখরতািরেখর   আেবদনআেবদন   িন িিন ি   সংেগসংেগ।।

         উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, ব ড়া জলার গাবতলী উপেজলাধীন জ আদশ াম বািলকা উ  িব ালেয়র
িনেয়াগ বািতল বক জিড়তেদর িব ে  ব া হেনর জ  জনাব মাঃ আিনছ উ ীন আেবদন কেরন। সই আেবদেনর

ি েত ব া হণ না করায় মহামা  হাইেকাট িবভােগ িরট িপ শন নং-১৪৯৮০/২০১৯ মামলা দােয়র কেরন।
মহামা  হাইেকাট িবভােগর িরট িপ শন নং-১৪৯৮০/২০১৯ মামলার গত ০৬/০১/২০২০ তিরেখ িন প রায় দান
কেরন;
    “Accordingly, the Respondent No.1, the Secretariat, Secondary and
Higher Education Division, Minister of Education, Secretariat Building,
Ramna, Dhaka is directed to dispose of the representation/application
date 11.11.2019. annexure-E to the writ petition, submitted before him by
the petitioner within a period of 30 (thirty) days from the date of receipt of
this order, in accordance with law and communicate the decision to the
petitioner.” 

   ২।       এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভােগর িরট িপ শন নং-১৪৯৮০/২০১৯ মামলার বািদ জনাব মাঃ আিনছ
উ ীন-এর ১১/১১/২০১৯ তািরেখর আেবদন িন ি র েয়াজনীয় ব া হেণর 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) উপসিচব, আইন অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) ি গত কমকতা, িনরী া ও আইন অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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