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১৩ ভা  ১৪২৭

িবষয:় মােক ংমােক ং  িবষেয়রিবষেয়র   ভাষকেকভাষকেক  বেকয়াবেকয়া   সহসহ   এমিপওএমিপও  ি রি র   আেবদনআেবদন।।

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, ব ড়া জলার আদমদীিঘ রিহ ি ন িডি  কেলেজর (এমএস: জািকযা় শামীম আরা
ভাষক) মােক ং িবষেয় িনেয়ােগর লে  এন আরিসএ গত ৯/১০/২০১৬ি . তািরেখ িনবাচন কের িনেয়ােগর জ  পািরশ প
রণ কেরন। অ  িনেয়ােগর িব ে  জৈনক ি  মহামা  হাইেকােট মামলা করায় িনেষধা া জাির হয়। তােক ওই সমেয় িনেয়াগ

দান করা স ব হয়িন। ২৪/০৭/২০১৯তািরেখ মামলা র িববাদী জািকয়া শামীম আরা এর পে  আেদশ হওয়া কেলজ গভিনং
বিডর ০২/০৯/২০১৯ি . তািরেখর িস া  মাতােবক তােক িনেয়াগ প  দান করা হয়। গত ১১/০৯/২০১৯ তািরেখ স চা িরেত
যাগদান কেরন। উে  য, মহামা  হাইেকাট তােক এন আরিসএ ক ক পািরেশর সময় থেক বেকয়া বতন দােনর আেদশ
দান কেরেছন।

উ  আেদেশর িবষেয় মতামেতর জ  নিথ  আইন শাখায় রণ করা হয়। আইন উপেদ ার মতামত: “জনবল কাঠােমা অ সাের
বেকয়া বতন দয়া যায় না িবধায় মহামা  হাইেকাট িবভােগর রােয়র িব ে  কেলজ ক প - ক আিপল দােয়র করার জ
মতামত দান কেরন এবং আিপল িন ি  না হওয়া পয  মাসাঃ জািকয়া শামীম আরা এর এমিপও  করার ি য়া ব
থাকেব এবং কেলজ ক প  কেলেজর িনজ  তহিবল থেক ােক ( মাসাঃ জািকয়া শামীম আরা) বতন-ভাতা দান করেব।”

এমতাব ায় িব  আইন উপেদ ার মতামত  িনেদশ েম সংি  সকলেক অবিহত করা হইল।

২৮-৮-২০২০

িবতরণ :
১) সভাপিত, আদমদীিঘ রিহম উি ন কেলজ, ব ড়া। 
২) অ , আদমদীিঘ রিহম উি ন কেলজ, ব ড়া

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া রাজশাহী অ ল, রাজশাহী
২) উপপিরচালক (কেলজ) (চলিত দািয় ), কেলজ শাখা, মা িমক ও উ  িশ া রাজশাহী অ ল, রাজশাহী
৩) সহকারী পিরচালক (কেলজ) (চলিত দািয় ), কেলজ শাখা, মা িমক ও উ  িশ া রাজশাহী অ ল,
রাজশাহী
৪) জনাব মাছাঃ জািকয়া শামীম আরা, ভাষক (মােক ং), আদমদীিঘ রিহম উি ন কেলজ, ব ড়া।
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