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িবষয:় মহ ামামহ ামা   হ াইেকােটরহ াইেকােটর   িরটিরট   মামলামামলা   নংনং--৩২১১৩২১১ //২০১৯২০১৯  এরএর   র ােয়ররােয়র   আেলােকআেলােক  ব াব া   হণহণ ।।
উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, যেশার জলার সদর উপেজলাধীন ইছালী মেডল কেলেজর িনেয়াগ া  অ  জনাব
আহ দ আলী এবং কি উটার অপােরশন িবষেয়র ভাষক জনাব মাছা: শািহন আ ার িনেয়াগ াি র পর যাগদােনর সমেয়
কিতপয় তকারী বাধার ি  করেল তারা আদালেতর আ য় নন। তার ি েত িন  আদালত সমাধান ব পয  সকল ধরেণর
িনেয়ােগর উপের িগতােদশ দন। আদালেতর এই আেদশ অমা  কের অৈবধ ি য়ায় িববাদী প  অ  পেদ নরায় িনেয়াগ
িদেল আদালত উভয় পে র নানী বক িববাদী পে র অ  সহ সকল অৈবধ িনেয়াগ বািতল ঘাষণা কেরন। সবেশষ মহামা
হাইেকাট উ  কেলেজর অ , ভাষক, এবং কি উটার অপােরশন পেদ বতন বে র আেদশ দন। যার িসিভল অডার
নং-৩২১১/২০১৯। এর পেরও অৈবধ িনেয়াগ া  অ  বতন ছাড় করেণর জ  অনলাইেন আেবদন কেরন। আেবদনকারী য়
মানিবক িদক িবেবচনায় মহামা  হাইেকােটর রায় বা বায়েনর জ  অ েরাধ কেরন।

অঅ   অিধদ েররঅিধদ েরর  িবিব   আইনআইন   উ প েদ ারউ প েদ ার  মত ামতমত ামত ::  ‘‘জনাব আহ দ আলীর গত ২৬/০৬/২০২০ তািরেখর আেবদন এবং
নিথেত া  মামলা সং া  দািখল ত কাগজ প  পযােলাচনায় দখা যায় য, ইছালী মেডল কেলজ ( ব নাম: ফ ক মা া
মেডল কেলজ), যেশার- এ অ  এবং িবিভ  িবষেয় ভাষক পেদ িনেয়াগ দয়া হেব, যা গত ২৭/১০/২০০৯ তািরেখর িনেয়াগ
িব ি েত উে খ করা হয়। উ  িনেয়াগ িব ি র িব ে  জনাব আহ দ আলী গং িব  িসিনয়র সহকারী জজ আদালত, যেশার-
এ দওয়ানী মাক মা নং- ২২৯/২০০৯ দােয়র কেরন। উ  মাক মায় িবগত ১৩/১১/২০১২ তািরেখর আেদেশ িশ ক িনেয়ােগর
কায েমর িবষেয় িববাদীগেণর িত ি তাব ার আেদশ দন এবং তফসীল অ যায়ী িশ ক িনেয়ােগর কায ম করা হেত ১-৩ নং
িববাদীেদর বািরত কেরন। পরবত েত উ  মামলায় িবগত ২৫/০৪/২০১৯ তািরেখর আেদেশ মাননীয় আদালত অ  এবং

ভাষক পেদ মামলা িন ি  না হওয়া পয  যন সরকারী বতন-ভাতা উে ালন করেত না পাের, সই মেম ১-৫ নং িববাদীগণ-
ক ব া হেণর জ  িনেদশ দন। একই সােথ িববাদী নং ২ এর জবাব সংেশাধন করার দািখল ত আেবদন খািরজ কের দন।

গত ২৫/০৪/২০১৯ তািরেখর অ বত কালীন আেদেশর িব ে  জনাব ের আলম গং িব  জলা জজ আদালত, যেশার-এ িসিভল
িরিভশন নং- ১৫/২০১৯ মামলা দােয়র কেরন। উ  িসিভল িরিভশন মামলায় িবগত ১৮/০৯/২০১৯ তািরেখর রায় ও আেদেশ িব
িন  আদালেত গত ২৫/০৪/২০১৯ তািরেখ আেদশ রিহত কেরন।

িব  জলা জজ আদালেত িসিভল িরিভশন নং- ১৫/২০১৯ এর গত ২৫/০৪/২০১৯ তািরেখর রায় ও  আেদেশর িব ে  জনাব
আহ দ আলী গং মহামা  হাইেকাট িবভােগ িসিভলঅডার নং- ৩২১১/২০১৯ দােয়র করেল উ  মামলারগত ১১/১১/২০১৯
তািরেখর রায় ও আেদেশ মহামা  হাইেকাট িবভাগ িব  িসিনয়র সহকারী জজ আদালেতর অ বত কালীন িনেষধা া বহাল রেখ
িব  সহকারী জজ আদালত- ক ৬ (ছয়) মােসর মে  দওয়ানী মাক মা  িন ি  করার িনেদশনা দান কেরন। স মেত
মামলা  িন  আদালেত নানী চলেছ।

ইেতামে  মামলার িবষয়ািদ গাপন কের িব  আদালত ও মহামা  হাইেকাট িবভােগ িনেষধা া বহাল থাকা অব ায় িনেয়াগ া
হয় এবং এমিপও  হেয় থাকেল তা মহামা  হাইেকাট িবভােগ িসিভল অডার নং- ৩২১১/২০১৯ এর আেদশ অ সাের
অ বত কালীন িনেষধা া বহাল থাকায় এমিপও ি  িগত থাকেব এবং বতন ভাতার সরকাির অংশ বতমান অব ায় উে ালন
করেত পারেব না। ল মামলা িন ি  সােপে  িনেয়াগ ও এমিপও ি  িবষেয় পরবত  িস া  হণ করা হেব।
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আইনআইন   শ াখারশ াখার  মত ামতমত ামত : : যেহ  মহামা  হাইেকাট িবভােগ িসিভল অডার নং- ৩২১১/২০১৯ এ দ  অ বত কালীন িনেষধা া
অ যায়ী িব  িন  আদালেত ল দওয়ানী মাক মা  িবচারাধীন থাকায় বিণত মামলাস েহর রায় ও আেদশ অ যায়ী গত
২৭/১০/২০০৯ তািরেখর িব ি েত িনেয়াগ ত অ  এবং ভাষকগেণর এমিপও ি  বা বতন ছাড়করণ করা যােব না। যিদ
ইেতামে  এমিপও  করা হেয় থােক তেব আদালেতর িনেদশনার আেলােক তােদর বতন-ভাতািদ ল দওয়ানী মাক মা
িন ি  না হওয়া পয  িগত থাকব।

এমতাব ায়, বিণত িবষেয় মাউিশ অিধদ েরর িব  আইন উপেদ ার মতামত এবং আইন শাখার অ যায়ী েয়াজনীয় ব া
হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

৯-৭-২০২০

িবতরণ :
১) পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া লনা অ ল, লনা
২) অ , ইছালী মেডল কেলজ, সদর, যেশার

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.০১৯.২০.২২৬/১(৫) তািরখ: ২৫ আষাঢ ়১৪২৭
০৯ লাই ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) সভাপিত, পিরচালনা পিরষদ, ইছালী মেডল কেলজ, সদর, যেশার
২) িশ া অিফসার-১, আইন শাখা, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
৩) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, যেশার
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , ই. এম. আই. এস সল , মা িমক ও উ িশ া অিধদ র (প  মাউিশর ওেয়ব
সাইেট চােরর অ েরাধসহ)
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