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িবষয:় মহ ামামহ ামা   ীমীম   কােটরকােটর   হ াইেকাটহ াইেকাট   এরএর   র ীটরীট   িপ শনিপ শন   নংনং--১৪৭৮২১৪৭৮২ //২০১৭২০১৭,  ,  আপীলআপীল   িবভাগিবভাগ   এরএর   িলভিলভ  
আপীলআপীল   নংনং- - ৩৯৭৩৩৯৭৩//২০১৮২০১৮   ওও  ির িভউিরিভউ   িপ শনিপ শন   নংনং--৩৭৫৩৭৫//২০১৯২০১৯  এরএর   র ায়রায়   ব া ব ায়েনবা ব ায়েন   ব াদীগণেদরবাদীগণেদর
চা র ীচা র ী  িনয়িমতিনয়িমত   করণকরণ ।।

উপ ◌্  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, বিরশাল সরকাির মেডল ল এ  কেলেজর ০৪ (চার) জন িশ ক ( েব
বিরশাল মেডল ল এ  কেলজ) দীঘিদন যাবৎ (২০০৮ সাল থেক বতমান) খ কালিন িশ ক িহেসেব কমরত আেছন। সকল
যা তা ও মধার আেলােক পাঠ দানসহ ািত ািনক সকল কােজ অসামা  অবদােনর জ  তৎকালীন অ  মেহাদয় চা রী
ায়ীকরেণর জ  পদে প িনেয়ও িক  িতব কতার জ  তা বা বায়ন করেত পােরনিন। গত ১৮/০৯/২০১৭ ইং তািরেখ সকল

মেডল ল এ  কেলজ সরকারীকরণ এর াপন জারী হওয়ার ব পয  উে িখত সকল িত ােনর িশ ক ও কমকতা
কমচারীেদর চা রী পিরচালনা পযেদর িস াে র আেলােক ায়ীকরণ করা হেলও আেবদনকারীরা বি ত হন। চা রী ায়ী না
হওয়ায় এবং উ  িত ান েলা জাতীয়করণ করায় ক প  তােদর িক  করণীয় নাই মেম জানায়।

উে  য, ইতঃ েব অ  িত ােনর ০৩ (িতন) জন খ কালীন িশ ক চা রী ায়ী করার জ  গত ২৭/০৮/২০১৪ ইং তািরেখ
মাহামা  ীম কােটর হাইেকাট িবভােগ Writ Petition No. 10801/2014 দােয়র কের। উ  মামলায় গত
০৪/০২/২০১৬ ইং তািরেখ তােদর পে রায় দােনর পর িত ান ক প  রায়  বা বায়ন করত: তােদর চা রী ায়ী কেরন
এবং উ  আদালেত কান আপীল করা হয়িন বা মহামা  ীম কােটর হাইেকাট িবভােগর রােয় “That judgment
has since been acted upon and there was no appeal” বেস উে খ করা হেয়েছ। অতঃপর
চা রী ায়ী করেণর জ   মহামা  হাইেকাট িবভােগ রীট িপ শন নং ১৪৭৮২/২০১৭ দােয়র করেল ণা  শনানী শেষ
০৯/০১/২০১৮ ইং তািরেখ “The respondents are hereby directed to regularize the
service of the petitioners as per rule 16(8) of the service Rugulation, 2013
within 60 days from the date of receipt of the judgment ad order” রায় দান কেরন।
উ  রায় াি র৬০ িদেনর মে  আমােদর চা রী ায়ী করেণর িনেদশ দান কেরন। উ  রােয়র িব ে  সরকার িলভ 
আপীলনং- ৩৯৭৩/২০১৮ এবং িরিভউ িপ শন নং- ৩৭৫/২০১৯ দােয়র করেলউ  িপ শন য় যথা েম ১৮/০২/২০১৯ ও
০২/১২/২০২১ ইং তািরেখ আপীল িবভাগ খািরজ কের দন।

এমতাব ায়, রীট িপ শন নং- ১৪৭৮২/২০১৭, আপীল িবভাগ এর িলভ  আপীল নং- ৩৯৭৩/২০১৮ ও িরিভউ িপিচটশন নং-
৩৭৫/২০১৯ এর রায় বা বায়েনর িবষেয় জ িরিভি েত আইনগত মতামত দােনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 
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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, িনরী া ও আইন অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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