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১ আষাঢ় ১৪২৭

১৫ জুন ২০২০
রাজশাহী জলার আলীপুর মেডল কেলেজর িশ ক-কমচারীেদর আদালেতর রায় মাতােবক
এমিপওভু করণ
(১) Civil Petition For Leave To Appeal No 971 of 2018(িরট িপিটশন নং
৬৫৩১/২০১১ হেত উ ুদ)
(২) কনেট িপিটশন নং ৪৮/৯১ এর আেদশ;
(৩) িশ া ম ণালেয়র প নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০৭.২০১৯.১৬ তািরখ :
১২.০১.২০২০ ি .

উপযু িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে য, রাজশাহী জলার দূগাপুর উপেজলাধীন আলীপুর মেডল কেলজ
এর ৩৬ জন িশ ক-কমচাির এমিপওভুি র জ মহামা হাইেকােট িরট িপিটশন নং ৬৫৩১/২০১৮ দােয়র
কেরন। মহামা আদালত িপিটশনারেক এমিপওভুি র জ রায় দান কেরন। উ রােয়র িব ে সরকার প
৯৭১/২০১৮ নং িলভ টু আিপল দােয়র করেল আিপল খািরজ কের হাইেকােটর রায় বহাল রােখন। হাইেকােটর রায়
বা বায়ন না হওয়ায় কনেট িপিটশন নং ৪৮/২০১৮ দােয়র কেরন। পরবতীেত িশ া ম ণালেয়র িস া
অ সাের মাউিশর এমিপও কিমিটর সভায় আদালত থেক রায় া আলীপুর কেলেজর িশ ক-কমচািরেদর
এমিপওভুি র িস া গৃহীত য় এবং গত ১৯/০৯/২০১৯ ি . তািরেখর পে ৩৬ জন িশ ক-কমচারীেক
এমিপওভু করার জ উপপিরচালক, মাধ িমক ও উ িশ া, রাজশাহী অ ল, রাজশাহীেক মাউিশ থেক
িনেদশনা দয়া য়। উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসার, দূগাপুর, রাজশাহী কতৃক িশ ক-কমচািরেদর অনলাইেন
আেবদেনর জ িডউ পা
সটাপ না করায় িত ান থেক আেবদন করেত পাের নাই মেম ম ণালেয় জানান।
ম ণালেয়র গত ১২.০১.২০২০ তািরেখর পে আলীপুর মেডল কেলেজর ৩৬ জন িশ ক-কমচািরর
এমিপওভুি র িবষয়িট িন ি করার জ পুনরায় মাউিশেক িনেদশনা দান কেরন।
এ িবষেয় মাউিশর মাচ/২০২০ মােসর এমিপও কিমিটর সভার িস া িন প : বতমােন মাউিশ অিধদ েরর
অনলাইেন এমিপও ভুি র ে িশ ক-কমচািরর িডউ পদ ি র েয়াজনীয়তা না থাকায় কেলজ কতৃপ
উে িখত ৩৬ জন িশ ক-কমচািরর এমিপওভুি র জ পিরচালক, মাধ িমক ও উ িশ া, রাজশাহী অ ল,
রাজশাহী বরাবর আেবদন করেবন। পিরচালক প াটানভু পদ েলা এমিপওভু করণ এবং প াটান বিহভূত
পদ েলার িবষেয় মাউিশর িস া কামনা কের অিধদ ের অ ায়ন করেবন।
এমতাব ায়, রাজশাহী জলার দূগাপুর উপেজলাধীন আলীপুর মেডল কেলেজর মহামা আদালত থেক রায় া
৩৬ জন িশ ক কমচারীর এমিপওভুি র িবষেয় মাচ/২০২০ মােসর এমিপও কিমিটর িস া মাতােবক ব ব া
হেণর জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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সহকারী পিরচালক
িশ া রাজশাহী অ ল, রাজশাহী
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তািরখ:

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) সিচব, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা;
২) সভাপিত, গভিনং বিড, আলীপুর মেডল কেলজ, দূগাপুর, রাজশাহী;
৩) আইন কমকতা, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা;
৪) অধ , আলীপুর মেডল কেলজ, দূগাপুর, রাজশাহী;
৫) সংর ণ নিথ।
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