
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া ম ণালয় 

মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ 
আইন-২ শাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.৫৯.০০১.২১.৩৫ তািরখ: 
০৩ এি ল ২০২২

২০ চ  ১৪২৮

িবষয:় মহ ামামহ ামা   হ াইেকাটহ াইেকাট   িবভােগরিবভােগর   কনেট টকনেট ট   িপ শনিপ শন   নংনং- - ১১১১১১ //২০২২২০২২  ( ( িরটিরট   িপ শনিপ শন
নংনং--৫৯৬ ৬৫৯৬ ৬ //২০২১২০২১   হ েতহেত   উ ুতউ ুত ) ) মামলামামলা   পিরচালনাপিরচালনা ।।

 উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, রা ামা  পাবত  জলাধীন রাজ লী উপেজলার মৗজা- পায়াই , হাি ং-৪৯,
খিতয়ান নং-১৫৮, দাগ নং- ৫৯৫,৫৯৬, ৫৯৭, ৫৯৮, ৫৯৯ এবং ৬০১, মাট জিমর পিরমাণ- ১৮৯ (একশত ঊনন ই) শতাংশ
যাহা এল.এস কস এর আওতায় অিধ হণ না কিরয়া এবং কান কার িত রণ না িদেয় উহােত রাজ লী তাইতংপাড়া সরকারী
উ  িব ালয় িনমাণ কিরয়া সরকাির উ  িব ালয় পিরচালনা কিরয়া আিসেতেছ। জিমর িত রণ না পাওয়ায় মাহামা
হাইেকাট িবভােগ রা ামা  জলাধীন রা ামা  সদর উপেজলার আ লা ােমর ত যিতন মার ত া ছেল জনাব িজ াধন
ত াসহ মাট ০২ ( ই) জন িরট িপ শন মামলা নং-৫৯৬৬/২০২১ দােয়র কেরন। মহামা  হাইেকাট িবভাগ এ মামলার
২৯.০৬.২০২১ তািরেখ িন প আেদশ দান কেরন;

The respondent No.4 the Director General, Secondary and Higher Education Directorate,
Shikkha Bhaban, Abdul Gani Road Dhaka and Respondent No.5 Deputy Commissioner,
Rangamati Hill District Rangamati are directed to dispose of the application/representation
dated 24.07.2019 and 23.10.2018 annexure-I and annexure-C-2 to the writ petition submitted
before them by the petitioners within a peried of 90 (ninety working days from the date of
receipt of the order, in accordance with law and communicate.”

২। বিণতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভােগর কনেট ট িপ শন নং- ১১১/২০২২ (িরট িপ শন নং-৫৯৬৬/২০২১ হেত উ ুত)
মামলায় সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ এর প  থেক উপ  বণনার আেলােক িনে া  ব া হণ করার
জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা;

(ক) কনেট ট িপ শন নং- ১১১/২০২২ (িরট িপ শন নং-৫৯৬৬/২০২১ 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 িনিম  রেণর 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। 

(ঙ) উ  মামলার অ গিত এবং মামলা চলাকালীন সািবক িবষেয় িনয়িমতভােব ম ণালয়েক অবিহতকরণ।

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) 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
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মাঃ সিলম িসকদার 

সহকারী সিচব
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