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আইন শাখা-১ 
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�ারক ন�র: ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.১৩৪.২২.৩০৭ তািরখ: 

০৭ �ন ২০২২

২৪ �জ�� ১৪২৯

িবষয়: িরট িপ�শন নং-৯৪৫/২০২২ মামলার গত ১৩/০২/২০২২ি�. তািরেখর রায়/আেদেশর আেলােক িপ�শনার ক��ক গত
২২/০৬/২০২১ি�. তািরেখ দািখল�ত আেবদন� িন�ি�করণ সং�া�।

��: মহামা� হাইেকাট � হেত �া� িরট িপ�শন নং-৯৪৫/২০২২ মামলার রায় িপ�শনােরর গত ২২/০৬/২০২১ি�. তািরেখর আেবদেনর

কিপ।

            উপ� �� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, িদনাজ�র �জলার সদর উপেজলাধীন রানী�র ��ল �দা আিলম মা�াসা �ভাষক-

আরিব (ইনেড� নং-R-2007690) জনাব �মা: পয়গাম আলী ক��ক “�বসরকাির িশ�া �িত�ান (�ল, কেলজ, মা�াসা ও কািরগির স�িক�ত

�িত�ানস�হ) এর িশ�ক-কম �চারীেদর �বতন-ভাতা’র সরকারী অংশ �দান এবং জনবলকাঠােমা স�িক�ত িনেদ �িশকা, ২০১০ (সংেশািধত,

২০১৩)” এর িবধানমেত সহকারী অ�াপক ��ল �দােনর জ� গত ২২/০৬/২০২১ি�. তািরেখ িডিজ, িডএমই বরাবর আেবদন দািখল করা হয়। উ�
আেবদন�র িন�ি��লক জবাব না পাওয়ায় জনাব �মা: পয়গাম আলী ক��ক মহামা� হাইেকােট � িরট িপ�শন নং- ৯৪৫/২০২২ মামলা দােয়র করা

হেয়েছ।  

২। িরট িপ�শন নং- ৯৪৫/২০২২ মামলায় �কান �ল ই�� না কের মহামা� হাইেকাট � ক��ক গত ১৩/০২/২০২২ি�. তািরেখ �দ� রায়/আেদেশর
�শষাংশ িন��প-

            “Considering the facts and circumstances we are of the view that justice would be

done if a direction be given upon the evident in (annexure-h and h-1) to the instant writ

petition within a fixed period. Accordingly, no rule is called for.The respondent Nos. 1
and 2 are strictly directed to dispose of the applications dated 22.06.2021 as evident in

(Annexure- H and H-1) to the instant writ petition in accordance with the relevant law

and rules within 15 (fifteen) working days from the date of receipt of the inatant order

without fail. With this observation and direction, the instant application is disposed of. 

৩। িরট মামলার উ� রােয় ১ ও ২ নং �রসপনেড� (সিচব, �এমইিড ও িডিজ, িডএমই)-�ক িপ�শনােরর ২২/০৬/২০২১ি�. তািরেখর আেবদন�

িন�ি� করা জ� িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ। �বসরকাির মা�াসা িশ�া �িত�ােনর িশ�ক�ে�র সহকারী অ�পক ��ল �দান সং�া� িবষয়�

িডএমই সংি�� িবধায় িবষয়� িডিজ, িডএমই ক��ক িন�ি� হওয়া �েয়াজন। 

৪। এমতাব�ায়,  িরট িপ�শন নং-৯৪৫/২০২২ মামলার গত ১৩/০২/২০২২ি�. তািরেখর রায় / আেদেশর আেলােক িপ�শনার ক��ক

গত ২২/০৬/২০২১ি�. তািরেখ দািখল�ত আেবদন� িবিধ �মাতােবক িন�ি��েম িপ�শনারসহ �এমইিড-�ক অবিহত করার জ� িনেদ �শ�েম

অ�েরাধ করা হেলা।
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সং��: িরট নং-৯৪৫/২০২২ মামলার রায় ও িপ�শনােরর আেবদেনর কিপ।

(5876/potrojariAttachmentRef/30463/0/4337)

৭-৬-২০২২

মহাপিরচালক (অিতির� সিচব),  মাদরাসা িশ�া অিধদ�র

�মাঃ ��ল ইসলাম �শখ

সহকারী সিচব

�ফান: ০২-২২৩৩৫২৩৬১

ফ�া�: ০২-৯৫৮৪৪৬৬
ইেমইল: dstmed17@yahoo.com

�ারক ন�র: ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.১৩৪.২২.৩০৭/১(৪) তািরখ: 
 

২৪ �জ�� ১৪২৯

০৭ �ন ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) অিতির� সিচব, মা�াসা অ�িবভাগ, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ

 ২) সিচেবর একা� সিচব (িসিনয়র সহকারী সিচব), সিচব-এর দ�র, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ
 

৩) িসে�ম এনািল�, আইিস� অিধশাখা, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ (প�� ওেয়ভ সাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)।

৪) সহকারী পিরচালক , আইন শাখা, মা�াসা িশ�া অিধদ�র, গাল �স গাইড ভবন, �বলী �রাড, ঢাকা।
 

৭-৬-২০২২
�মাঃ ��ল ইসলাম �শখ 

 
সহকারী সিচব
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