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িবষয:় মহ ামামহ ামা   হ াইেকােটরহ াইেকােটর   র ীটরীট   িপ শনিপ শন   নংনং--৮৬ ০২৮৬ ০২ //২০২১২০২১   এরএর   ৩০৩০//০৯০৯//২০২১২০২১   ইংইং  তািরেখরতািরেখর   আেদশআেদশ
অ যায়ীঅ যায়ী  েয়াজনীয়েয়াজনীয়   ব াব া   হণহণ ।।

উপ  িবষয় ও ে া  পে র ি েত জানােনা যাে  য, জনাব পলাশ চ  শীল গত ০৮.১০.২০১৬ ইং
তািরেখ িনেয়াগপ  পেয় গত ২৩.১০.২০১৬ইং তািরেখ িষ িশ া ভাষক পেদ যাগদান কের িনয়িমত
চা রী করা অব ায় স ক ি য়ায় অনলাইেন এমিপও ি র আেবদন কের গত ০১.০১.২০১৯ ইং ভাষক
পেদ এমিপও তািলকা  হন। গত জা য়াির ২০১৯ মােসর বতন ভাতা উে ালন কিরেত পািরেলও ফ য়াির
থেক অ াবিধ পয  কান সরকাির বসরকাির বতন ভাতা উে ালন করেত পােরন নাই। িত মােস এমিপও
শীেট তার নাম বরা  গেলও তার বতন ভাতা কেলজ ক প  িদে ন না। তাই িতিন বা  হেয় মহামা
হাইেকােট বতন ভাতা পাওয়ার জ  এক  রীট দািখল কেরন এবং নািন হয় গত ৩০.০৯.২০২১ ইং
তািরখ। এ সং া  রীট িপ শন নং- ৮৬০২/২০২১। এ মামলায় িনে া  অ বত কালীন আেদশ জাির কেরন:

“Pending hearing of the Rule, let operation of the impugned Memo No. 7G-
234 (ka-3)/2007/1 498/5 dated 15.12.2020 issued by the respondent 5
(Annexure-C) be stayed so far it relates to the petitioner for a period of 6
(six) months from date.”

            The Petitioner is directed to put in two sets of requisites for service
of notices both in usual course as well as through registered post within 3
working days.

এমতাব ায়, মহামা  হাইেকােট িবভােগর রীট িপ শন নং-৮৬০২/২০২১ মামলার আেদশ অ যায়ী পরবত
েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা ।
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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.৬১.০০১.২১.১০৪/১ তািরখ: ১১ কািতক ১৪২৮
২৭ অে াবর ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়,কাঠািলয়া,ঝালকা  (অ বত কালীন
আেদশ অ যায়ী েয়াজনীয় ব া হণ)
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) ত  ও জনসংেযাগ কমকতা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়।
৫) অ  , শহীদ রাজা িডি  কেলজ, কাঠািলয়া, ঝালকা
৬) ি গত কমকতা, িনরী া ও আইন অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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