
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া ম ণালয় 

মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ 
আইন-২ শাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.০৪.০০১.২০.৬০ তািরখ: 
১৫ অে াবর ২০২০

৩০ আি ন ১৪২৭

িবষয:় জনাবাজনাবা   মা িদহ ামা িদহ া   আেনায়ারআেনায়ার ,  ,  ভাষকভাষক ( ( িহস াবিহস াব   িব ানিব ান ),  ),  জনতাজনতা   মহ া িব ালয়মহ ািব ালয়  তবািড়য়াতবািড়য়া ,  ,  স িলমাবাদসিলমাবাদ
নাগর রনাগর র ,  ,  ট াংগাইলটাংগাইল   এরএর   আরিবেটশনআরিবেটশন   িরেপাটিরেপাট   রণরণ   সংেগসংেগ  । ।

: মাউিশর প  নং ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.১৩৯.২০১৯/৪২২৫ তািরখ: ৩০/০৯/১০২০
উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য,  টাংগাইল জলার নাগর র উপেজলাধীন জনতা মহািব ালয়, এর িহসাবিব ান িবষেয়র

ভাষক জনাব মা: বা ল আ ারেক গত ১৩/০৩/১৯৯৬ তািরেখ িশ া ম ণালয় মা াস িড ী ২য় ণী ৩ বৎেরর মে  অজন
করার শেত তার বতন ভাতা সরকাির অংশ দান কের । যথাসমেয় ২য় ণী মা াস িড ী অজন না হওয়ায় তার বতন ভাতা
সরকারির অংশ িশ া ম ণালয় ক ক গত ২০/০৩২০০৬ সােল িগত কের। এ িবষেয় িগত ত বতন ভাতািদ চা কার জ
জনাব মা: বা ল আ ার ২০০৮ সােল উ  পে র িব ে  িরট িপ শন নং ৯২৯৮/২০০৮ দােয়র কেরন। উ  রীট মামলা খািরজ
হেয় যায়। িতিন িনয়িমত কেলজ না করায় গত ০৭/০১/২০০৯ তািরেখ ােনিজং কিম  তােক চা রী হেত অ াহিত দান
কেরন। অপর িদেক জনাবা মািদহা আেনায়ারেক এন আরিস ক ক গত ১০/১০/২০১৬ তািরেখ িহসাবিব ান, ভাষক পেদ
িনেয়াগ দান কের । তার বতন ভাতা না হওয়ায় িতিন আদালেত িরট িপ শন নং ৩৭৩০/২০১৯ দােয়র কেরন। মহামা
হাইেকাট িবভাগ উ  রীট মামলা িন ি র জ  িনেদশনা দান কেরন । আদালেতর িনেদশনা মাতােবক িব  আইন উপেদ ার
মতামত িন প : 
In such view of hte matter, our opinion is that since the petitioner has long
been removed from service, his name should be detered from the MPO
scheme of the College and in his plasce. new teacher can be enlisted in the
MPO scheme as per Janobol Kathamo.

২।       এমতাব ায়, জনাব বা ল আ ােরর নাম এমিপও  হেত কতন কের উ  কেলেজর এন আরিসএ হেত িনেয়াগ া
জনাবা মািদহা আেনায়ার, ভাষক (িহসাবিব ান) এর নাম এমিপও ি র িবধােথ আগামী ২৮/১০/২০২০ তািরেখর মে
আরিবেটশন িরেপাট রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা । 

 সংল ী : বণনামেত।
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রিজ ার, জাতীয় িব িব ালয়, বাড বাজার, গাজী র ।
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