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ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৭.০০১.২০.৯৬৮ তািরখ: 
১৮ অে াবর ২০২০

২ কািতক ১৪২৭

িবষয:় িব ালেয়রিব ালেয়র   খ িতয়ানখ িতয়ান   জ িমজিম   সং াসং া   মামলায়মামলায়   আইনীআইনী  সহ ায়তারসহ ায়তার   স া িবকসািবক  িনেদশাসহিনেদশাসহ   মামলারমামলার
য়ভারয়ভার   সহ ায়তাসহ ায়তা ।।

: ধান িশ েকর ারক নং পাপামউিব/কাউ/রা া-৪০/২০, তািরখ:২১.০৯.২০২০ি .

উপ  িবষয় ও ে র ি েত িব  মাকাম  জলা জজ আদালত, রা ামা  যার মামলা নং ২৬০/২০ ত ধান
িশ ক, পায়াপাড়া সরকাির মেডল উ  িব ালয়, কাউখালী, রা ামা েক িববাদী কের দওয়ানী মাক মা চলমান আেছ।
উ  মাক মায় কারণ দশােনার না শ ই  করা হয়। িত ান  সরকাির িত ান হওয়ায় এবং িত ােনর  াবর
স ি  িনেয় মাক মা চলমান থাকায় বিণত মাক মা িব ালয়/সরকােরর পে  পিরচালনা, আদালেতর সরকাির
কী লীর সােথ যাগােযাগ, ানীয় ও জলা িম অিফেস  যাগােযাগ, জলা িশ া অিফসােরর সােথ যাগােযাগ, সরকাির
িসিভল িসিনয়র আইনজীিব িনেয়াগ, সংি  আদালেত সময়মেতা জবাব দািখল, িন  আদালেতর আেদশ/রােয়র িব ে
আিপল এবং আইেনর সবেশষ ধাপ পয  যাওয়ার ও সরকাির স ি  র ােথ আইনস ত সকল কাজ করার জ

িত ান ধানেক িনেদশসহ উ  মামলা পিরচালনা ও আইনী সহায়তার জ  বসরকাির িসিভল িসিনয়র আইনজীিব
িনেয়াগ ও তার য়ভার িনবােহর জ  িত ােনর বসরকাির তহিবল হেত য় করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা
হেলা। 

১৮-১০-২০২০

ধান িশ ক, পায়াপাড়া সরকাির মেডল উ  িব ালয়, 
কাউখালী, রা ামা ।

মাঃ আিম ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক-১

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৭.০০১.২০.৯৬৮/১(৬) তািরখ: ২ কািতক ১৪২৭
১৮ অে াবর ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 
১) জলা শাসক, রা ামা ।
২) উপ-পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া, চ াম অ ল, চ াম।
৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউখালী, রা ামা ।
৪) জলা িশ া অিফসার, রা ামা ।
৫) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, কাউখালী, রা ামা ।
৬) সংর ণ নিথ।
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