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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.৯৯.০০১.২১.৩৬ তািরখ: 
০৬ এি ল ২০২২

২৩ চ  ১৪২৮

িবষয:় মহ ামামহ ামা   হ াইেকাটহ াইেকাট   িবভােগরিবভােগর  Suo Motu Rule No. 06/2022  Suo Motu Rule No. 06/2022 মামলারমামলার   আেদেশরআেদেশর
ি েতি েত   েয়াজনীয়েয়াজনীয়   ব াব া   হণহণ ।।

 উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, বাংলােদশ ি ম কােটর মহামা  হাইেকাট িবভােগরSuo Motu Rule No.

06/2022মামলার গত ১৪.০৩.২০২২ তািরেখ িন প আেদশ দান কেরন;
“The Rule, Respondent Nos. 5, 7, 9, 10 and 11 are hereby directed to take immediate steps
prohibiting the local farmers or any other person (S) concerned from using the campus premises
of the educational institutions in question or any other public place to dry and process tobacco
leaves unless sanctioned in the school premises in question in accordance with law within 72
(seventy two) hours from the date of receipt of the copy of this order, treatin the matter as
most urgent.”

২। এমতাব ায়, বাংলােদশ ি ম কােটর মহামা  হাইেকাট িবভােগর Suo Motu Rule No. 06/2022 মামলা গত
১৪.০৩.২০২২ তািরেখ মহামা  আদালেতর িনেদশ অ যায়ী মামলা  িবিধ মাতােবক িন ি র েয়াজনীয়

ব া হেনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

৬-৪-২০২২

িবতরণ :
১) মহাপিরচালক ( ন দািয় ), মা িমক ও উ  িশ া 
অিধদ র
২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, 
লালমিনরহাট
৩) িলশ পার, িলশ পােরর কাযালয়, লালমিনরহাট

মাঃ সিলম িসকদার
সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৭৬৬৭৯
ফ া : ৯৫১৪১১৪

ইেমইল: info@moedu.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.৯৯.০০১.২১.৩৬/১(৪) তািরখ: ২৩ চ  ১৪২৮
০৬ এি ল ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 

১



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

৬-৪-২০২২
মাঃ সিলম িসকদার 

সহকারী সিচব
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