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িবষয:় পনগরপনগর   মেডলমেডল  লল  অ াঅ া   কেলজকেলজ --এরএর   ভাষকভাষক, ,  ইংেরিজইংেরিজ  ( ( খ কালীনখ কালীন ),  ),  জনাবজনাব   মামা : : শির লশির ল
হ াস ানহ াস ান   এরএর   ায়ীায়ী  িনেয়ােগরিনেয়ােগর   িবষেয়িবষেয়  মহ ামামহ ামা   হ াইেকােটরহ াইেকােটর   আেদশআেদশ  পরবতপরবত   ব াব া   হণহণ ।।

উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য,  পনগর মেডল ল অ া  কেলজ-এর খ কালীন ভাষক, ইংেরিজ িশ ক জনাব
মা: শির ল হাসান ায়ীকরণ না হওয়ায় িতিন পরবত েত মহামা  হাইেকাট িবভাগ-এ Writ Petition
No-৪১৪০/২০১৪ দােয়র কেরন।

মহামা  হাইেকাট িবভাগ Writ Petition No-৪১৪০/২০১৪ মামলায় গত১৫.০৩.২০১৮ তািরেখ রায় দান
কেরন য, The respondants are hereby directed to absorb the Petitioner
as a Permanent Lecturer as per provisions of Rules 16(8) of
bidhimala, 2013 within 6 (six) weeks computed from the receipt of a
certified copy of the Judgment and Order।

িরট িপ শন নং- ৪১৪০/২০১৪ মামলার রায় বা বায়ন না হওয়ায় িতিন সং  হেয় মহামা  হাইেকাট িবভােগ
কনেট ট িপ শন নং-৪৯৭/২০২০ দােয়র কেরন। এ কনেট ট মামলায় সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া
ম ণালয়- ক িববাদী করা হেয়েছ।

মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর িব  আইনজীবী শখ শিফক মাহ দ  Contempt Petition
No ৪৯৭/২০২০ মতামত কেরন য, মামলা র সবেশষ অব া এই য, মাউিশর পে  ওকালতনামা ও এিফেডিভট
মহামা  আদালেত জমা দয়া হেয়েছ। ম নালেয়র পে  ওকালতনামা দয়া হেয়েছ এবং সভায় হীত িস াে র
আেলােক ায়ীকরন িবষেয় িস া  হন করেত হেব। সভার িস া  অ যায়ী এ িবষেয় ম নালেয়র িব  ােনল
আইনজীবী ক ক এিফেডিভট জমা দান করেল চলমান কনেট ট িপ শন  িন ওি◌ হেত পাের মেম মতামত

দান কেরন । িতিন আেরা উে খ কেরন িপ শনারেক খ কালীন িশ ক হেত ায়ী িশ ক িহসােব িবেবচনার ে
কান আইনী জ লতা আেছ বেল তার িনকট তীয়মান হয় না।

িব  আইনজীবী শখ িরয়া ল হক-এর মতামত, In above facts and circumstances and in
my opinion the contempt petitioner/writ petitioner may be absorbed
with a condition that the result of the Civil Review Petition will
eventually affect the absorption letter and the absorption letter

১



should not have any affect to the merit of the Civil Review Petition.

এমতাব ায়, মহাপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর িব  আইন উপেদ ার মতামত এবং এ িবভােগর িব
আইনজীবীর মতামেতর আেলােক পনগর মেডল ল অ া  কেলজ-এর ভাষক, ইংেরিজ (খ কালীন), জনাব মা:
শির ল হাসান এর ায়ী িনেয়ােগর িবষয়  িন ি র লে  পরবত  বাড অব গভনরস এর সভায় উপ াপেনর

েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

১৯-৭-২০২১

অ
পনগর মেডল ল অ া  কেলজ পনগর, িমর র, 

ঢাকা।
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র
২) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) উপসিচব, সরকাির মা িমক-৩ শাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) জনাব শখ িরয়া ল হক, িব  আইনজীবী, বাংলােদশ ীমেকাট, ৩, স নবািগচা, সাজান টাওয়ার-২,

াট-৩/িস, ঢাকা।
৬) ি গত কমকতা, িনরী া ও আইন অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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