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িবষয:় জমেশদজমেশদ   আলীআলী  মেমািরয়ালমেমািরয়াল   িড িিড ি   কেলজকেলজ , ,  শর রশর র   এরএর   িড িিড ি   েররেরর   িশ কিশ ক//কমচার ীেদরকমচার ীেদর
এমিপও ি রএমিপও ি র   াপােরাপাের   অিভেযাগঅিভেযাগ   িন ি েতিন ি েত   আইনীআইনী  িনেদশনিনেদশন।।

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, পিরচালক, আ িলক কাযালয় ময়মনিসংহ এর ারক নং মাউিশ/ময়/২০১৬/৮৭৫;
তািরখ- ০৭/০৬/২০২০ি . মাতােবক জমেশদ আলী মেমািরয়াল িডি  কেলজ, শর র এর িডি  েরর িশ ক-কমচারীেদর
এমিপও ি র াপাের অিভেযাগ িন ি েত আইিন িনেদশনা চেয় আেবদন কেরেছন।

শর র জলার জমেশদ আলী মেমািরয়া িডি  কেলজ এর িডি  পযােয়র িশ ক-কমচারীেদর এম.িপ.ও ম রীর িবষেয় অ
অিধদ েরর িব  আইন উপেদ া িলিখত মতামত দান কেরন। তার মতামত িন প-

জমেশদ আলী মেমািরয়া িডি  কেলজ এর িডি  পযােয়র িশ ক-কমচারীেদর নাম এম.িপ.ও তািলকায় অ ি র িবষেয় রণ
করা হয়। এখােন দখা যাে  য, বিণত িত ােনর এডহক কিম র ময়াদ িবগত ১৮/০৫/২০২০ তািরেখ শষ হয়। পরবত েত
COVID-19 পিরি িতর কারেণ জাতীয় িব িব ালয় েবর এডহক কিম র ময়াদ বিধত কেরন। এিদেক কিম র িব ে
জনাব শাহানা লতানা বাদী হেয় ানীয়  জলা জজ আদালেত দওয়ানী মাক মা ৩৬/২০২০ দােয়র কেরন। উ  মাক মায়
িতিন মাননীয় আদালেতর িনকট কিম র িবষেয় িনেষধা া াথনা কেরন। মাননীয় আদালত িনেষধা া না ম র করেল িতিন
মহামা  হাইেকাট িবভােগ িসিভল িডিভশন নং- ৬৫১/২০২০ দােয়র কেরন। উ  িডিভশন মামলায় মহামা  আদালত এডহক
কিম র িবষেয় ি তাব া (status-quo) জারী কেরন। যাই হাক, বতমান মহামা  হাইেকােটর আেদেশর সােথ িশ ক-
কমচারীেদর এম.িপ.ও ম রীর াব রেণর িবষয় র কান াসি কতা (relevancy) নই। এএ  অব ায়অব ায়   িবিব   আইনআইন
উ পেদ ারউ প েদ ার  মতমত   হেল াহেল া,  ,  অঅ   অিধদ েররঅিধদ েরর  পপ   থেকথেক   বিণতবিণত   কেল েজরকেলেজর  িড িিড ি   পয ােয়রপয ােয়র  িশ কিশ ক --কমচারীেদরকমচারীেদর  এম.িপ .ওএম.িপ .ও
ম রীরম রীর  িবষয়িবষয়   জনবলজনবল   কাঠােমাকাঠােমা  অ সােরঅ সাের  েয় াজন ীয়েয় াজন ীয়   ব াব া  হনহন   করাকরা  য েতযেত   প ােরপ াের।।

এ িবষেয় িব  আইন উপেদ ার মতামত িনেদশ েম অবিহত করা হইল।
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িবতরণ :
১) পিরচালক , মা িমক ও উ  িশ া, ময়মনিসংহ অ ল।
২) উপপিরচালক (কেলজ), কেলজ শাখা, মা িমক ও উ  
িশ া ময়মনিসংহ অ ল, ময়মনিসংহ
৩) সহকারী পিরচালক (কেলজ), কেলজ শাখা, মা িমক ও 

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক
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উ  িশ া ময়মনিসংহ অ ল, ময়মনিসংহ
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অ , জমেশদ আলী মেমািরয়াল কেলজ, শর র।
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