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১৫ ফা ন ১৪২৮

িবষয:় রং ররং র   জলারজলার   পীরগাছাপীরগাছা   উপেজলারউপেজলার   দবীদবী  চৗ র াণ ীচৗ র াণ ী  িড িিড ি   কেলেজরকেলেজর   ভাষকভাষক ( ( ইসলােমরইসলােমর   ইিতহ াসইিতহ াস
ওও  সং িতসং িত   িবভাগিবভাগ ) ) জনাবজনাব   মা.মা .   আজমলআজমল  হ ােসনহ ােসন   ক কক ক  মহ ামামহ ামা   হ াইেকাটহ াইেকাট   িবভােগরিবভােগর   িরটিরট
িপ শনিপ শন--১০০৬ ১১০০৬ ১ //২০১৭২০১৭  মামলারমামলার   িবষেয়িবষেয়  িব িধিবিধ   মাতােবকমাতােবক  েয়াজনীয়েয়াজনীয়   ব াব া   হণহণ ।।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত রং র জলার পীরগাছা উপেজলার দবী চৗ রাণী িডি  কেলেজর ভাষক (ইসলােমর ইিতহাস ও
সং িত িবভাগ) মাঃ হািফজার রহমান গত মাচ/২০১৫ তািরেখ অবসর হণ কেরন। উ   পেদর িবপরীেত গভিণং বিড গত
১৩.০৪.২০১৫ তািরেখ  পেদ িশ ক-কমচারী িনেয়াগ দওয়া িস  হণ করা হয়। িস াে  আেলােক গত ০৬.০৬.২০১৫
তািরেখ ভাষক জনাব মা. আজমল হােসন যাগদান কেরন। যাগদােনর পর বতন-ভাতািদ’র সরকারী অংশ াি র জ
যথাযথ ক পে র মা েম আেবদন কেরন, িক  উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, পীরগাছা রং র এম.িপ.ও ি র কাগজপ
উ তন ক পে র িনকট রণ করেত অ ীকার কেরন। যার ফল িতেত বতন-ভাতািদ’র সরকারী অংশ া  হইেত বি ত হন।

জনাব মা. আজমল হােসন  হেয় মহামা  ীম কাট এর হাইকাট িবভাগ রীট িপ শন নং-১০০৬১/২০১৭ দােয়র কেরন।
মহাম  হাইেকাট িবভাগ িরট িপ শন-১০০৬১/২০১৭ মামলার ১৪.১০.২০২০ তািরেখ আেদশ দান কেরন। যা িন প;

Considering the submissions of both the parities and the application dated
08.06.2017 we are of the view that without going to the merit of the Rule,
the respondent No. 1 is directed to dispose of the application dated
08.06.2017 Annexure-H to the writ petition, filed by the petitioner within
reasonable time in accordance with law.

However, let us make it clear that the respondent No. 1 be at liberty to take
decision on the said application in any manner in accordance with law. 

In the result, the Rule is disposed of with the above direction.

িরট িপ শন নং- ১০০৬১/২০১৭ মামলার রােয় ১নং িববাদী (সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ) ক ক িবষয়  িবিধেমাতােবক
িন ি র জ  িনেদশনা দান কেরেছন।    

এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভাগ িরট িপ শন নং- ১০০৬১/২০১৭ মামলার িনেদশনার ি েত বাদীর ০৮/০৬/২০১৭
তািরেখর আেবদন  (Annexure-H) িবিধেমাতােবক িন ি র েয়াজনীয় ব া হণ 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) 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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