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২৩ ফা ন ১৪২৭

িবষয:় ঢ াকাঢ াকা   মহ ানগরীসহমহ ানগরীসহ   ৬৬     িবভােগিবভােগ   ১১১১     উউ   মা িমকমা িমক  মেডলমেডল  িব ালয়িব ালয় ( ( বসরকািরবসরকাির ) ) াপনাপন   শীষকশীষক
সমাসমা   কে রকে র   আওতায়আওতায়  িতি তিতি ত   মেডলমেডল  লল  এএ   কেলেজকেলেজ   আআ ::ম ণ ালয়ম ণালয়  সভারসভার   িস ািস া   এবংএবং
মহ ামামহ ামা   হ াইেকােটরহ াইেকােটর   কনেট টকনেট ট   িপ শনিপ শন  Remainder  Remainder এরএর   আেদশআেদশ  অ যায়ীঅ যায়ী  ০৪০৪ ( ( চারচার ) ) জনজন

ভাষকভাষক  পেদপেদ   িনেয়াগিনেয়াগ   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   সংেগসংেগ।।

উপ  িবষেয়র পির ি েত জানােনা যাে  য, ঢাকা মহানগরীসহ ৬  িবভােগ ১১  উ  মা িমক মেডল িব ালয়
( বসরকাির) াপন শীষক সমা  কে র আওতায় িতি ত মেডল ল এ  কেলেজ দীঘ িদন যাবৎ িনেয়াগ না পেয় ৪(চার)
জন ভাষক মহামা  হাইেকাট িবভােগ রীট িপ শন নং-৫০৬/২০১০ দােয়র কেরন।  মহামা  আদালত গত ০৩.১০.২০১৩ি .
তািরেখ আেবদনকারীেদর পে  রায় দান কেরন। রায় িন প: 

            The respondents concerned are hereby directed to take necessary
steps following the directions so have been given by the Appellate Division
in connection with Civil Petition for Leave to Appeal No. 387 of 2010 (as
quoted above) within a period of 60 (sixty) days in respect of the petitioners
from the date of receipt of the copy of the judgment and order. 

রায় ণা  বা বায়ন না হওয়ায় তারা  হেয় কনেট ট িপ শন ৩৫১/২০১৬ দােয়র কেরন । পরবত েত সরকার প  ীম
কােট আপীল কের উ  আপীল  ০৮.০৩.২০২০ি . তািরখ খািরজ কের াথ েদর পে  রায় দান কেরন। রায় িন প : 

                The leave petition is out of time by 1202 days but the explanation
offered seeking condonation of delay is not at all satisfactory. Accordingly,
the Civil Petition for Leave to Appeal is dismissed as barred by limitation. 

মহামা  হাইেকাট িবভাগ আপীল খািরজ হওয়ার পর রায় বা বায়ন না হওয়ায় ১৯.১১.২০২০ি . তািরেখ িনেয়াগদােনর জ
মহামা  হাইেকাট িবভাগ কনেট ট মামলা সাত কমিদবেসর সময় িদেয় Remainder আেদশ দন। আেদশ িন প: 

            Accordingly, we direct the contemnor-respondent to implement the
aforesaid judgment and order dated 03.10.2013 passed by the High Court
Division in Writ Petition No. 506 of within 7 (Seven) days from the date of
receipt of this order without any fail.

গত ১০.১২.২০১৭ি . তািরেখ সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে  আ :ম ণালয় সভা হয়। উ  সভার ৬.১ িস াে র  আেলােক
“মহামা  ীম কােটর আপীল িবভােগর রায় বা বায়েনর লে  সরকাির িবিধ-িবধান িতপালন সােপে  িরটকারীেদরেক

১



যথাযথ পেদ িনেয়াগ বক পদায়েনর ব া হণ করা হেব” । উ  িস াে র আেলােক সকল িরট আেবদনকারীেক িনেয়াগ দয়া
হয়।  িক  ৪ (চার) জন িপ শন নং-৫০৬/২০১০ দরেক িনেয়াগ দয়া হয়িন।

০৪ (চার) জন াথ র ত  িন প:

িমক নং াথ র নাম পদিব িবষয় বতমান ও ায়ী কানা

১. জনাব মা: জায় ল ইসলাম ভাষক রা িব ান

িপতা: মা: মনেছর আলী খান
াম-ন ন ভা াবাড়ী

ডাক-িসরাজগ
থানা-িসরাজগ
জলা-িসরাজগ

২. জনাব মা: নাজ ল হক ভাষক উি দ িব ান

িপতা: মা: এরশাদ হােসন
াম-জাল কা

ডাক-িডে দহ
থানা- য়াডা া
জলা- য়াডা া

৩. জনাব মা: আলতাফ হােসন ভাষক আরিব

িপতা: মা: বাবর আলী
াম- ী

ডাক-দর াম
থানা-সা িরয়া
জলা- মািনকগ

৪. জনাব মা: সােহল রানা ভাষক িহসাবিব ান

িপতা: মা: রিবউল কিরম 
য়া

াম-রায় র পি মপাড়া
ডাক-রায় র
থানা-সদর
জলা- িসরাজগ

এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভােগর রায়, মহামা  ি ম কােটর আিপল িবভােগর রায়, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর
িব  আইন উপেদ ার মতামত এবং মহামা  হাইেকােটর কনেট ট িপ শন Remainder এর আেদেশর আেলােক উপের ছেক
বিণত ০৪ (চার) জন ভাষেক িনেয়াগ দােনর িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

সং ি : বণনােমাতােবক। 

৮-৩-২০২১

অিতির  সিচব
মা িমক-১ অ িবভাগ
মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

মাঃ সিলম িসকদার
সহকারী সিচব

ফান: ০১৭১২ ৭৪ ৯৯ ৭৪
ইেমইল: salimsikder20@yahoo.co
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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.০৪.০০৪.২০.৩৪/১(৬) তািরখ: ২৩ ফা ন ১৪২৭
০৮ মাচ ২০২১

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

৮-৩-২০২১
মাঃ সিলম িসকদার 

সহকারী সিচব
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