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িবষয:় মহ ামামহ ামা   হ াইেকাটরহ াইেকাটর   র ীটরীট   িপ শনিপ শন   নংনং- - ১০৩২১০৩২ //২০১৬২০১৬   মামলারমামলার   আেদশআেদশ  ওও  িশ ািশ া   ম ণ ালয়ম ণালয়  এবংএবং
মা িমকমা িমক  ওও  উউ   িশ ািশ া   অিধদ েররঅিধদ েরর   প ােদেশরপ ােদেশর   ি েতি েত   যাগদান তযাগদান ত   অ ে রঅ ে র   সরকািরসরকাির   ওও
কেলজকেলজ   দদ   যাবতীয়যাবতীয়   বতনবতন--ভাতিদভাতিদ   এবংএবং  পরী ারপরী ার   স ানীস ানী  দানদান   সেসে ।।

 
উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িঝনাইদহ জলার কািলগ  উপেজলার সরকাির মা তাব উি ন িডি  কেলেজর
অ  জনাব ড. মাঃ মাহ র রহমান এর আেবদেন দখা যায় য, গত ৩১.০১.২০০৮ ইং তািরেখ অ  কেলেজ অ  িহেসেব
যাগদান বক িবগত ০১.০৯.২০১৪ ইং তািরখ পিরচালনা পষদ এর অ েমািদত  হণ কের পিব  হ  পালেনর উে  ম া

শরীেফ অব ানকালীন সময় তােক সামিয়ক বরখা  করা হয়। বরখা  কালীন সময় পিরচালনা পিরষদ এবং সােবক সভাপিত এর
িব ে  িতিন মহামা  হাইেকাট িবভােগ রীট িপ শন নং-১০৩২/২০১৬ মামলা দােয়র কেরন। মহামা  হাইেকাট িবভােগ এ
মামলার ১১.০২.২০১৯ তািরেখ রায় দান কেরন। যা িন প; 

The Rule is made absolute. The impugned letter being memo No. ০৭( -১৮৩)জাতীঃ
িবঃ/কঃপঃ/ কাডঃ-০৬০৮ তািরখ ০৫.০১.২০১৬  signed by the Inspector of College, (In Charge),
National University, Gazipur (the respondent No.4) rescinding the suspension order of
respondent No.6 (Annexure-J) is declared to be without lawful authority. The University
Authority is directed to dispose of the matter of approval as sought by the college authority
vide its letter dated 20.0.2016 as regards dismissal of the respondent No.6 within a period of 60
(sixty) days from receipt of the copy this order. In disposing of such approval issue, the
university authority will be at liberty to consider all relevant facts including the papers to be
submitted by the parties and shall pass necessary order either by granting approval order
rejecting such approval after hearing the parties. In case of rejection of such approval, the
College authority shall be bound to restore the service of the respondent No.6 with all arear
benefits.

মহামা  আদালেতর রীট িপ শন নং-১০৩২/২০১৬ এর আেদশ বেল দীঘিদন আইিন ি য়ার পর জাতীয় িব িব ালয়, িশ া
ম ণালয় এবং মা িমক ও উ  িশ া অিদ েরর প ােদেশর ি েত অ  িবগত ০৮.০৮.২০১৯ ইং তািরেখ কেলেজ যাগদান
কেরন। িবগত ০৯.১২.২০২১ ইং তািরেখ উপেজলা িনবাহী কমকতার উপি িতেত আ ািনক দািয়  হ া র ি য়া স  কের
চলিত অথ বছেরর লাই-নেভ র মােসর অ সহ সকল িশ ক-কমচারীর বেকয়া বতন-ভাতািদ পালী াংক, িঝনাইদহ
জলার, কািলগ  শাখা থেক যথারীিত উে ালন কেরন।

এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভােগ রীট িপ শন নং-১০৩২/২০১৬ মামলা রােয়র ি েত িঝনাইদহ জলার কািলগ
উপেজলার সরকাির মা তাব উি ন িডি  কেলেজর অ  ড. মাঃ মাহ র রহমান এর যাবতীয় বেকয়া বতন-ভাতািদ এবং
পরী ার স ানী দােনর লে  মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর আওতাধীন বসিরকাির িশ া িত ােনর ( ল ও কেলজ)
িশ ক-কমচারীগেণর এমিপও দান সং া  গ ত ড়া  কিম র পরবত  সভায় উপ াপেনর েয়াজনীয় ব া হেণর জ

১



িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১৯-১-২০২২

অিতির  সিচব
মা িমক-২ অ িবভাগ
মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

মাঃ সিলম িসকদার
সহকারী সিচব
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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.৬১.০০১.২১.১২/১(৬) তািরখ: ২ মাঘ ১৪২৮
১৬ জা য়াির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) ত  ও জনসংেযাগ কমকতা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়।
৪) ি গত কমকতা, ম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) ি গত কমকতা, উপম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৬) ি গত কমকতা, িনরী া ও আইন অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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মাঃ সিলম িসকদার 
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