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তািরখ:

১৩ বশাখ ১৪২৮

২৬ এি ল ২০২১
বােগরহ াট জ লার মাংলা উ পেজ লাধীন মাংলা সরকাির কেলজ এর সামিয়ক বরখ া ত
ইসলাম িশ া িবষ েয়র ভাষ ক জ নাব আ ই াহ ীম শাহ মাঃ বাকী িব াহ এর সামিয়ক বরখ া
আেদশ ত াহ ার ব ক চা িরেত নব হ াল ।

উপ
িবষেয়র ি েত জানােনা যাে য, মাংলা সরকাির কেলজ, বােগরহাট এর সামিয়ক বরখা ত ইসলাম িশ া িবষেয়র
ভাষক জনাব আ ই াহীম শাহ মা: বাকী িব াহ এর বরখা ত াহারসহ কােজ যাগদান ও ণেবতেন ভাতািদ দােনর িবষেয়
করণীয় িনধারেণ মতামত দান করার জ অ
আেবদন কেরন।
মাংলা সরকাির কেলজ, বােগরহাট এর ইসলাম িশ া িবষেয়র ভাষক জনাব আ ই াহীম শাহ মা: বাকী িব াহ ১৪/১১/২০১৫ি .
তািরখ অিভেযােগর িভি েত এবং গত ১৫/১১/২০১৫ি . তািরখ মাংলা থানায় নারী ও িশ িনয াতন দমন আইন ২০০০ এর ১০
ধারার ০৭/১৩৫ নং মামলায় মাংলা থানা ক ক ফতার হেয় জল হাজেত যাওয়ায় গত ২২/১১/২০১৫ তািরেখ মাংলা কেলজ
পিরচালনা পষেদর সভায় সবস িত েম ােক গত ১৫/১১/২০১৫ি . তািরখ থেক সামিয়ক বরখা করা হয়। সািমিয়ক
বরখা কালীন তােক িবিধ মাতােবক খারেপাশ ভাতা দান করা হয়।
িতিন সামিয়ক বরখাে র িব ে মহামা হাইেকােট ১২/০৬/২০১৬ি . তািরখ িরট িপ শন নং- ৬২১৩/২০১৬ দােয়র কেরন যা
গত ১৮/০৯/২০১৯ি . তািরখ াত াহার করা হয়। ১৫/১১/২০১৫ি . তািরেখ নারী ও িশ িনয াতন দমন আইন ২০০০ এর ১০
ধারার অপরােধ ০৭/১৩৫ নং মামলায় িতিন গত ২৪/০২/২০২০ তািরেখ বক র খালাস পেয়েছন।
অ অিধদ েরর িব আ ই ন উ প েদ ার িল িখত মত ামত িন প : ‘‘বােগরহাট জেলার স জাতীয়করণ ত মাংলা
সরকারী কেলেজর ভাষক (ইসলামী িশ া) জনাব আ ই াহীম শাহ মাঃ বাকী িব াহ এর সামিয়ক বরখা ত াহার বক
চা রীেত নবহােলর িবষেয় সংি কেলেজর অিফস ইন-চাজ, জনাব মাঃ গালাম সেরায়ার িবগত ০২/০৬/২০২০ তািরেখর
ারক নং- মাঃ কঃ মপ/৫/২০ পে আেবদন রণ কেরন। কেলজ বসরকাির থাকা অব ায় জনাব আ ই াহীম শাহ মাঃ বাকী
িব াহ এর িব ে নারী ও িশ িনয াতন দমণ াই নাল-২, বােগরহাট-এ নারী ও িশ মামলা নং- ১৪০/২০১৯ ( মাংলা থানার
মামলা নং-০৭, তািরখ-১৪/১১/২০১৫, িজ, আর-১৩৫/১৫ থেক উ ুত ) দােয়র হয়। উ মামলায় িতিন ফতার হেয় কারাবাস
কেরন এবং কেলজ ক প তােক ১৩/১২/২০১৫ তািরেখ সামিয়ক বরখা কেরন। বিণত মামলা নানীেশেষ মাননীয় আদালত
িবগত ২৪/০২/২০২০ তািরেখ মামলার আসামী আ ই াহীম শাহ মাঃ বাকী িব াহ এর িব ে আনীত নারী ও িশ িনয াতন দমন
আইন ২০০০এর ১০ ধারায় অিভেযাগ সে হাতীতভােব মািনত না হওয়ায় তােক অিভেযাগ থেক খালাস দান কেরন।
আেরা দখা যায় য, ভাষক (ইসলামী িশ া) জনাব আ ই াহীম শাহ মাঃ বাকী িব াহ এর িব ে নারী ও িশ মামলা নং১৪০/২০১৯ ( মাংলা থানার মামলা নং-০৭, তািরখ-১৪/১১/২০১৫, িজ, আর-১৩৫/১৫ থেক উ ুত ) দােয়র হওয়ায় এবং জল
হাজেত যাওয়ার কারেণ িবগত ১৩/১২/২০১৫ তািরেখর নং- মাঃ কঃ/ িশঃ ঃ /১/১৫ ারক পে কেলজ ক প তােক সামিয়ক
বরখা কেরন এবং িবিধ মাতােবক খারেপাষ ভাতা দান কেরন। উ সামিয়ক বরখাে র িব ে আ ই াহীম শাহ মাঃ বাকী
িব াহ মহামা হাইেকাট িবভােগ িরট িপ শন নং-৬২১৩/২০১৬ দােয়র কেরন। উ িরট িপ শন িতিন ৩১/১০/২০১৮ তািরেখ
non-prosecution কেরন। ফেল মহামা আদালত মামলা খািরজ কের দন।
১

উপিরউ মামলা েয়র সািবক অব া পয ােলাচনায় তীয়মান হয় য, ভাষক (ইসলামী িশ া) জনাব আ ই াহীম শাহ মাঃ
বাকী িব াহ- ক সামিয়ক বরখা ত াহার বক চা রীেত নবহাল করেত আইনগত কান বাধা নই।
বিণত মামলা য় িন ি হওয়ার কারেণ ভাষক (ইসলামী িশ া) জনাব আ ই াহীম শাহ মাঃ বাকী িব াহ- ক সামিয়ক বরখা
ত াহার বক চা রীেত নবহাল করা যেত পাের’’।
আ ই ন শ াখার মত ামত : কােটর রােয়র আেলােক এবং আইন উপেদ ার মতামত অ সাের িশ া ম ণালেয়র িস া হণ কের
সংি
কেলেজর ভাষক (ইসলামী িশ া) জনাব আ ই াহীম শাহ মাঃ বাকী িব াহ- ক সামিয়ক বরখা ত াহার বক
চাকরীেত নবহােলর ব া হণ করা যেত পাের।
ভাষক (ইসলামী িশ া) জনাব আ ই াহীম শাহ মাঃ বাকী িব াহ- ক সামিয়ক বরখা ত াহার বক চাকরীেত নবহাল করার
িবষেয় অ অিধদ েরর িব আইন উপেদ ার মতামত এবং আইন শাখার মতামত অ যায়ী িশ া ম ণালেয়র িস া কামনা
কের প
রণ করা হয়।
মাউিশর পে র ি েত িশ া ম ণালেয়র প নং- ৩৭.০০.০০০০.০৮৫. ৯৯.০০১.২০.১৪৩; তািরখ: ০৪/০১/২০২১ি .
মাতােবক বােগরহাট জলার মাংলা উপেজলাধীন মাংলা সরকাির কেলজ এর সামিয়ক বরখা ত ইসলাম িশ া িবষেয়র
ভাষক জনাব আ ই াহীম শাহ মাঃ বাকী িব াহ এর সামিয়ক বরখা আেদশ ত াহার বক চা িরেত নবহাল করার
েয়াজনীয় ব া হেণর জ িশ া ম ণালয় হেত অ েরাধ করা হেয়েছ।
বিণত িবষয় মাউিশ অিধদ েরর মাচ/২০২১ মােসর এমিপও কিম র সভায় উপ াপন করা হয়।
কিম র প ািরশ : িশ া ম ণালেয়র পে র িনেদ শনার ি েত বােগরহাট জলার মাংলা উপেজলাধীন মাংলা সরকাির
কেলেজর ভাষক (ইসলাম িশ া) জনাব আ ই াহীম শা মা: বাকী িব াহ ক পেদ িবিধ মাতােবক নবহাল করার িবষেয়
সভায় িস া হীত হয়।
এমতাব ায়, মাউিশ অিধদ েরর মাচ/২০২১ মােসর এমিপও কিম র সভার কিম র পািরশ অ যায়ী িশ া ম ণালেয়র পে র
িনেদ শনার ি েত বােগরহাট জলার মাংলা উপেজলাধীন মাংলা সরকাির কেলেজর ভাষক (ইসলাম িশ া) জনাব আ
ই াহীম শা মা: বাকী িব াহ ক পেদ িবিধ মাতােবক নবহাল করার জ িনেদ শ েম অ েরাধ করা হেলা।
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সহকারী পিরচালক কেলজ ৩
িবতরণ :
১) উপেজলা িনব াহী অিফসার, মাংলা, বােগরহাট
২) অ
, মাংলা সরকারী কেলজ, মাংলা, বােগরহাট
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা:
১) সিচব, মা িমক ও উ িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
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২৬ এি ল ২০২১

২) উপপিরচালক (কেলজ-১), সরকাির কেলজ শাখা-১, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
৩) িশ া অিফসার-১, আইন শাখা, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
৪) জনাব আ ই াহীম শা মা: বাকী িব াহ, ভাষক (ইসলামী িশ া) মাংলা সরকাির কেলজ, মাংলা,
বােগরহাট
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