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১৫ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় িরটিরট   িপ শেনরিপ শেনর   আেলােকআেলােক  ব াব া   হণহণ ।।
নীলফামারী জলার ডােমার উপেজলাধীন ডােমার মিহলা িডি  কেলজ এর ভাষক ( িষ িশ া) িমঃ লাল চ  সরকার
(সামিযক় বরখা ত) ক ক মহামা  হাইেকাট িবভােগ িরট িপ শন নং-১২০৫৪/২০২১ এর আেদেশর িবষেয ় অ
অিধদ েরর িব  আইন উপেদ া আইনগত মতামত দান কেরন (পতাকা-‘ক’)। ার মতামত  িন প:
নীলফামারী জলার ডােমার উপেজলাধীন ডােমার মিহলা িডি  কেলজ এর ভাষক ( িষ িশ া) িমঃ লাল চ  সরকার
(সামিযক় বরখা ত) সামিযক় বরখা  ত াহারসহ ণেবতন পাওযা়র িবষেয ়মহামা  হাইেকাট িবভােগ িরট িপ শন
নং-১২০৫৪/২০২১ দােযর় কেরন। উ  িরট িপ শন মামলায ়সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয-়১নং,
মহাপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র ২নং গং ক িববাদী কের িবগত ১৩/১২/২০২১ তািরেখ ল জািরসহ
অ বত কালীন আেদশ দান কেরন। উ  আেদেশ ২নং িববাদী মহাপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র ক
িপ শনােরর ২১/১১/২০২১ তািরেখর আেবদন (Annexure-H-2) ৩০(ি শ) কাযিদবেসর মে  িন ি  করার জ
আেদশ দান কেরন। এমতাব ায,় িব  আইন উপেদ ার মতামত হলাে: (Our opinion is that the
Directorate should immediately dispose of the application of the
petitioner dated 21.11.2021 in accordance with law and communicate the
decision to the petitioner.

িপ শনােরর ২১/১১/২০২১ তািরেখর আেবদেন দখা যায় ডামার সরকাির মহািব ালেয় াতক ি তীয় বেষর ছা ী
অিভেযাগ করেল নারী ও িশ  িনযাতন দমন  আইন (সংেশাধন/০৩) এর ৭/৯ (৪) (খ) ধারা মেত নারাী ও িশ  ২৬৬/২০১০
ন র  মামলা হয়।  উ  মামলার ি েত সামিয়ক বরখা  করা হয়। উ  মামলা  িব  নারী ও িশ  িনযাতন দমন
াই নাল-০২, নীলফামারী িবচার িন ি অে  ০১/০৯/২০২০ তািরেখ িতিন িনেদাষ মািণত হন।

এমতাব ায়, বিণত িবষেয় ০৫ কম িদবস সময় িদেয় অ েক া া দান করার জ  ও একই িবষেয় ০৫ কম িদবস
সময় িদেয় গভিণং বিডর সভাপিতেক মতামত দান জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। যথা সমেয় জবাব রণ না
করেল জবাব নই বেল ধের নয়া হেব।

২৯-৬-২০২২

িবতরণ :
১) সভাপিত, গভিনং বিড, ডামার মিহলা িডি  কেলজ, 

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক

১



নীলফামারী। 
২) অ , ডামার মিহলা িডি  কেলজ, নীলফামারী
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িশ া অিফসার-১, আইন শাখা, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র
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