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১৪ চ  ১৪২৮

িবষয:় মহ ামামহ ামা   হ াইেকােটরহ াইেকােটর   িবভােগরিবভােগর   িরটিরট   িপ শনিপ শন   নংনং--১০৫৮১০৫৮ //২০২২২০২২   মামলারমামলার   অ বত কালীনঅ বত কালীন   আেদশআেদশ
ি েতি েত   আেবদনআেবদন   িব িধিবিধ   মাতােবকমাতােবক  িন ি রিন ি র   েয়াজনীয়েয়াজনীয়   ব াব া   হণহণ ।।

      উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িম া জলার দাউদকাি  থানার লামছিড় ােমর জনাব মা.
আলমগীর হােসন ফরাজী ছেল জনাব মা. শামীম ফরাজীসহ মাট ০৬ (ছয়) জন বাংলােদশ বার কাউি েলর
ইন েমশন ফরম (Pupilage Registration Form) দান ও িরিজ শন ি য়া স  বক েবশপ
ই  কের আইনজীবী তািরকা ি  পরী ায় অংশ হেণর েযাগ দােনর জ  সিচব, বাংলােদশ বার কাউি ল,
শাহবাগ, ঢাকা বরাবর ০২.০২.২০২২ এবং ০৬.০২.২০২২ তািরেখ আেবদন কেরন।

জনাব মা. শামীম ফরাজীসহ মাট ০৬ (ছয়) জন এর আেবদেনর ি েত কান ব া হণ না করা তারা সং
হেয় মহামা  হাইেকাট িবভােগ িরট িপ শন নং-১০৫৮/২০২২ মামলা দােয়র কেরন। মহামা  হাইেকাট িবভাগ হেত
 এ মামলার ১৩.০২.২০২২ তািরেখ িন প অ বত কালীন আেদশ দান কেরন;

“The respondent No. 4 is hereby directed to dispose of the
representations of the petitioners dated 02.02.2022 and 06.02.2022
(Annexure-K-K-3) respectively in accordance with law, within a
period of 4(four) weeks from the date of receipt of the copy of this.”

২। বিণতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভােগর িরট িপ শন নং-১০৫৮/২০২২ মামলার অ বত কালীন আেদেশর
ি েত বাদীর ০২.০২.২০২২ এবং ০৬.০২.২০২২ তািরেখর আেবদন েলা (Annexure-K-K-3) িবিধ

মাতােবক িন ি র েয়াজনীয় ব া হণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২৮-৩-২০২২

সিচব, বাংলােদশ বার কাউি ল, শাহবাগ, ঢাকা ।

মা: আ ল জিলল ম মদার
সহকারী সিচব

ফান: ৫৫১০১১৬৯
ফ া : ৯৫১৪১১৪

ইেমইল: info@moedu.gov.bd

১৪ চ  ১৪২৮১



ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৩.০৪.০০৪.২২.১৩২/১(৪) তািরখ: ১৪ চ  ১৪২৮
২৮ মাচ ২০২২

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

২৮-৩-২০২২
মা: আ ল জিলল ম মদার 

সহকারী সিচব

২


