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ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩৭.০০২.২০.২১১ তািরখ: 
০১ জলুাই ২০২০

১৭ আষাঢ় ১৪২৭

িবষয়: িঝনাইদহিঝনাইদহ  জলারজলার  হিরাণা ডহিরাণা ড  উপেজলারউপেজলার  সােলহাসােলহা  বগমবগম  মিহলামিহলা  িডিিডি   কেলেজরকেলেজর  িডিিডি  ( (পাসপাস))
পযােয়রপযােয়র  এমিপওএমিপও  কাডকাড  াি রাি র  পরপর  িডিিডি   পযােয়পযােয়  িনেয়াগকতৃিনেয়াগকতৃ  িশ কিশ ক--কমচারীরকমচারীর  এমিপওভিুএমিপওভিু ।।

সূ : িশ া ম ণালেয়র প  নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০১.২০১৭.২৭৯; তািরখ:
৩০/১০/২০১৯ি .

উপযু  িবষয় ও সেূ র ি েত জানােনা যাে  য, িঝনাইদহ জলার হিরাণা ড উপেজলার সােলহা বগম
মিহলা িডি  কেলেজর ভাষক (বাংলা) জনাব মামু র রিশদ গং ( মাট ১৯) িশ ক/কমচারীেদর এমিপওভুি র
লে  মহামা  হাইেকােট িরট িপিটশন নং- ১১৪৩০/১৫ দােয়র কেরন। উ  রােয় িপিটশনারগণ জনবল
কাঠােমা-২০১০ এর শতািদ পূূরণ করেল এমিপওভু  করার জ  িশ া ম ণালেয়র সূ  প  মাতােবক
অ েরাধ করা হয়।

মামলারমামলার  রায়রায়:: In the result the rule is made absolute, Respondent nos 1-2 are directed to
enlist the name of the petitioners in the list of MPO, subject to the condition that they fulfill
the requirement of ‘‘ বসরকাির িশ া িত ান ( লু, কেলজ, মা াসা ও কািরগির িশ া িত ানসমহূ) এর
িশ ক কমচারীেদর বতন-ভাতািদর সরকাির অংশ দান এবং জনবল কাঠােমা স িকত িনেদিশকা’’
published on 04.02.2010 within a period of 90 days from the date of receipt of a copy of
this judgment and order''.

রােয়র িব ে  আিপল নং- ১২০/২০১৮ দােয়র করা হয়। ি ম কােটর আিপল িবভােগর িসিভল িপিটশন ফর
িলভ ট ুআিপল নং-১২০/২০১৮ দােয়র করা হেল তা নানী শেষ খািরজ হয়। হাইেকােটর রায় বা বায়ন না
হওয়ায় িপিটশনারগণ কনেট ট িপিটশন নং-৬২৮(এ)/২০১৮ দােয়র কেরন।

িবিব   আইনআইন  উপেদ ারউপেদ ার  মতামতমতামত:: In such view of the matter, our opinion is that the Directorate
shall inform the Ministry of the order of the contempt court for taking necessary action in
the matter.

পরবতীেত িশ া ম ণালেয়র পে র ি েত িত ানিট জনবল কাঠােমা ২০১০ অ যায়ী িডি  পযােয়
এমিপওভুি র শত পুরণ কের িকনা এবং িডি  ের িনেয়াগকতৃ িশ ক-কমচারীর িনেয়াগ ি য়া যথাযথ িকনা
স িবষেয় মতামত দান করার জ  বেলন। স ি েত িত ানিট তদ  করা হয়। তদ  কমকতার মতামতসহ
েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  িশ া ম ণালেয় রণ করা হয়।  

িশ া ম ণালেয়র প  নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০১.২০১৭.৯১; তািরখ: ২২/০৬/২০২০ি . মাতােবক
মহামা  হাইেকাট িবভােগর িরট িপিটশন নং- ১১৪৩০/২০১৫ ও মহামা  ি ম কােটর আিপল িবভােগর

১



িসিভল িপিটশন ফর িলভ ট ুআিপল নং-১২০/২০১৮ এর আেদশ এবং মাউিশর মতামত অ যায়ী িনে া  ব ব া
হেণর জ  িশ া ম ণালয় হেত অ েরাধ করা হয়।

(ক) িঝনাইদহ জলার হিরণা ড উপেজলার সােলহা বগম মিহলা িডি  কেলেজর অ েল িডি  পযােয়র
এমিপও কাড দান এবং
(খ) মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর ২১.০১.২০২০ি . এর মাধ েম বিণত িশ া িত ােনর ১৪ জন িশ ক-
কমচারী ‘‘ বসরকাির িশ া িত ান ( লু, কেলজ, মা াসা ও কািরগির িশ া িত ানসমহূ) এর িশ ক
কমচারীেদর বতন ভাতািদর সরকাির অংশ দান এবং জনবল কাঠােমা স িকত িনেদিশকা-২০১০ অ যায়ী
সকল শত পুরণ কেরেছন মেম উে খ করা হেয়েছ, তা পুনরায় যাচাই কের িবিধ মাতােবক িনেয়াগ া  ও যাগ
িবেবিচত হেল তােদর এমিপওভুি র িবষেয় পরবতী েয়াজনীয় ব ব া হণ।

এমতাব ায়, িশ া ম ণালেয়র িনেদশনা মাতােবক িড ী (পাস) পযােয় এম িপ ও কাড াি র পর ১৪ জন
িশ ক কমচারীর িনেয়াগ সং া  যাবতীয় কাগজপ  পুনরায় যাচাই কের িবিধ মাতােবক এমিপওভুি র লে
অন লাইেন আেবদন করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

১-৭-২০২০

অধ , সােলহা বগম মিহলা িডি  কেলজ,  
হিরণা ড, িঝনাইদহ

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩৭.০০২.২০.২১১/১(৭) তািরখ: ১৭ আষাঢ় ১৪২৭
০১ জলুাই ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল( জ তার মা সাের নয়): 
১) সিচব, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (দিৃ
আকষণ: উপ সিচব ( বসরকাির মাধ িমক- ৩))
২) পিরচালক, মাধ িমক ও উ  িশ া, খলুনা অ ল, খলুনা
৩) কেলজ পিরদশক, জাতীয় িব িবদ ালয়, গাজীপরু
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , ই. এম. আই. এস সল , মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র,
বাংলােদশ, ঢাকা
৫) িশ া অিফসার-১, আইন শাখা, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা
৬) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, িঝনাইদহ
৭) িপএ টু মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র , মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র, বাংলােদশ,
ঢাকা

১-৭-২০২০
মাঃ আব ল কােদর 
সহকারী পিরচালক
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