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িবষয:় মহ ামামহ ামা   হ াইেকাটহ াইেকাট   িবভাগিবভাগ   হ েতহেত   াা   কনেট টকনেট ট   িপ শনিপ শন   নংনং  ৪৬ ০৪৬ ০//২০১৬২০১৬ (( িরটিরট   িপ শনিপ শন   নংনং--১৯৩৮১৯৩৮//২০০৭২০০৭  ওও  িরটিরট   িপ শনিপ শন
নংনং--৭৭৮২৭৭৮২ //২০১১২০১১   হ েতহেত   উ ুতউ ুত ) ) মামলামামলা   পরবতপরবত   আইনীআইনী  ি য়াি য়া   হণহণ   সেসে ।।

       উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, সিসপ কে র আওতাধীন িবিভ  দ ের িবিভ  পেদ সবেমাট ৮৬০ জন কমকতা/কমচারী িবগত ১৯৯৯ সােল
 সিসপ কে র আওতায় মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর অধীন িবিভ  দ ের সহকারী পিরদশক, গেবষণা কমকতা, উপেজলা একােডিমক পারভাইজার , া ামার,
কি উটার অপােরটর, ডাটা এি  অপােরটরসহ িবিভ  পেদ সবেমাট ৮৬০ জন কমকতা/কমচারী িনেয়াগ দান করা হয়। তােদর চা রী রাজ  খােত ানা র করার জ
মহামা  হাইেকাট িবভােগ  িরট িপ শন দােয়র কেরন (নং ১৯৩৮/২০০৭ এবং ৭৭৮২/২০১১)। উ  মামলার রায় বা বায়ন না হওয়ায় তারা  হেয় মহামা  হাইেকাট
িবভােগ কনেট ট িপ শন নং ৪৬০/২০১৬ দােয়র কেরন।

২।      এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভাগ হেত া  কনেট ট িপ শন নং ৪৬০/২০১৬(িরট িপ শন নং-১৯৩৮/২০০৭ ও িরট িপ শন নং-৭৭৮২/২০১১ হেত উ ুত)
মামলা পরবত  আইনী ি য়া হণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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