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িবষয:় ব িরশালবিরশাল   জলারজলার   সদরসদর   পাতলীপাতলী  জ া য়াজ া য়া   কেলেজরকেলেজর   িব ানিব ান   শাখ ারশাখ ার   গিণতগিণত   িবষেয়রিবষেয়র   ভাষকভাষক  সমরসমর
মারমার   িসকদারিসকদার ,  ,  ইনেডইনেড   নংনং  ৩০১১১১৬৩০১১১১৬   এরএর   মহ ামামহ ামা   হ াইেকােটরহ াইেকােটর   র ীটরীট   িপ শনিপ শন   নংনং

১৩৯৬ ১১৩৯৬ ১ //২০১৬২০১৬   এবংএবং  মহ ামামহ ামা   হ াইেকােটরহ াইেকােটর   আিপলআিপল  িবভােগরিবভােগর   আিপলআিপল  নংনং--৩৮০৩৮০//২০১৯২০১৯  এরএর   র ােয়ররােয়র
আেলােকআেলােক  সে রসে র   ২০১৩২০১৩  হ েতহেত   অে াবরঅে াবর   ২০২০২০২০   পযপয   বেকয়াবেকয়া   বতনবতন   ভাতািদভাতািদ   ছাড়করণছাড়করণ ।।

            উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, বিরশাল জলার সদর উপেজলাধীন পাতলী জা য়া কেলেজর
২০১২ সােলর উ  মা িমক পরী ায় িব ান শাখার ফলাফল সে াষজনক না হওয়ায় সে র ২০১৩ হইেত  িব ান
শাখার গিণত িবষেয়র ভাষক সমর মার িসকদার, ইনেড  নং ৩০১১১১৬ এর এমিপও সামিয়কভােব ািগত করায়
মহামা  হাইেকােটর রীট িপ শন নং ১৩৯৬১/২০১৬ মামলা দােয়র কেরন। মহামা  হাইেকাট িবভাগ িরট িপ শন
নং-১৩৯৬১/২০১৬ মামলায় িবগত ১৬/০৫/২০১৮ তািরেখ রায় দান কেরন। যা িন প;

  “In the result, the Rule is disposed of. The respondents are directed
to release the government portion of salary, Monthly Pay Order
(M.P.O) of the petitioner with arrear and other service benefit, if any
within 1 (one) month on receipt of this judgment and order without
any fail”.

মহামা  হাইেকাট িবভাগ িরট িপ শন নং-১৩৯৬১/২০১৬ মামলার রােয়র িব ে  সরকার প  আিপল
নং-৩৮০/২০১৯ দােয়র কেরন। মহামা  ি ম কাট িবভােগর আিপল নং-৩৮০/২০১৯ মামলার িন প রায় দান
কের ; 

“The leave petition is out of time by 262 day but the explanation
offered seeking condonation of delay is not at all satisfactory.

           Accordingly, the Civil Petition for leave to Appeal is dismissed as
barred by limitation.” 

২।   এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভােগর রায় এবং মহামা  ি ম কােটর আিপল িবভােগর রােয়র আেলােক
পাতলী জা য়া কেলজ, ভাষক সমর মার িসকদার, ইনেড  নং ৩০১১১১৬ এর বেকয়া ( সে র/২০১৩ হইেত

অে াবর/২০২০) বতন ভাতা সরকাির অংশ ছাড় করা যােব িকনা; এ িবষেয় আইনগত মতামত দােনর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 
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