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ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.০৪.০১৬.১৯.১০৯
িবষয়:
:

মহ ামা হ াইেকাট িবভােগ িরট িপ শন নং ৯৩১৯ / ২০১৯ এর রােয়র
নং ৯৫ / ২০২০ এর রায় বা বায়ন
২০৮৩---

জ ির
অিত গাপনীয়

২৪ মাঘ ১৪২৭
তািরখ:
০৭ ফ য়াির ২০২১
ি েত কে
ট িপ শন

জামাল র জলার মাদারগ উপেজলাধীন ন নাহার িমজা কােশম মিহলা িডি কেলেজর লাইে িরয়ান জনাব হ াপী
জাহান ফরেদৗস বেকয়াসহ টাইম ল াি র িবষেয় অ অিধদ ের িবগত ০৬/০৭/২০১৯ি . তািরেখ আেবদন কেরন।
উ আেবদন িন ি না হওয়ায় িতিন মহামা হাইেকাট িবভােগ িরট িপ শন নং ৯৩১৯/২০১৯ দােয়র কেরন। উ িরট
িপ শেন মহামা হাইেকাট িবভাগ সিচব, িশ া ম ণালয়-গংেক িববাদী কের ল িনিশ জািরসহ অ বত কালীন আেদশ
দান কেরন। অ বত কালীন আেদেশ মহামা আদালত ০৬/০৭/২০১৯ি . তািরেখ আেবদন ০২ নং িববাদীেক অথ াৎ
মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র, ঢাকােক িবিধ মাতােবক িন ি করার জ িনেদশ দান কেরন।
উে
য, আেবদন িন ি র জ আেদেশ ৬০(ষাট) িদেনর কথা বলা হেয়েছ।
মহামা হাইেকাট িবভােগ িরট িপ শন নং ৯৩১৯/২০১৯ এর অ বত কালীন আেদেশর ি েত িপ শনােরর
০৬/০৭/২০১৯ি . তািরেখর আেবদন িবিধ মাতােবক িন ি করেত হেব এবং িপ শনারেক িন ি র িবষয় অবিহত
করেত হেব।
আেবদন পযােলাচনায় দখা যায়, িতিন ম/২০১৯ মােস িসেলকশন ড/টাইম ল া হন। িতিন এি ল/২০০৪ মােস
এমিপও
হন। মাচ/২০১২ সােল তার ০৮ বছর অিভ তা ণ হয়। ২০১৪ সাল পয তার এমিপও কিপেত পদিব ল
থােক। ২০১৪ সােলর নেভ র মােস তার পদিব সংেশাধন হয়। পদিব ল থাকায় তার টাইম ল ম র করা হয়িন। িতিন
মাচ/২০১২ থেক এি ল/২০১৯ি . পয সমেয়র বেকয়া দািব কের আেবদন কেরন। বসরকাির িশ া িত ান ( ল,
কেলজ, মা াসা ও কািরগির িশ া িত ানস হ) এর িশ ক ও কমচারীেদর বতন-ভাতািদর সরকাির অংশ দান এবং
জনবলকাঠােমা স িকত িনেদিশকা-২০১৩ এর ১২ নং ধারা মাতােবক বেকয়া দান করার কান েযাগ নই। িবষয়
মাউ িশ অিধদ েরর ারক নং ৩৭.০২.০০০০.১০৫.০৪.০১৬ .১৯ - ১২ , তািরখ - ০৮ / ০১ / ২০২০ি . মাতােবক
সংি সকলেক অবিহত করা হয়।
এমতাব ায়, আইন শাখার মতামত অ যায়ী বসরকাির িশ া িত ান ( ল, কেলজ, মা াসা ও কািরগির িশ া
িত ানস হ) এর িশ ক ও কমচারীেদর বতন-ভাতািদর সরকাির অংশ দান এবং জনবলকাঠােমা স িকত
িনেদিশকা-২০১৩ এর ১২ নং ধারা মাতােবক টাইম েলর বেকয়া দান করার কান েযাগ নই। িবষয়
নরায়
িপ শনারেক িনেদশ েম অবিহত করা হইল।
১
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১৫-২-২০২১
মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক
অ , ন নাহার িমজা কােশম মিহলা িডি কেলজ,
জামাল র।
২৪ মাঘ ১৪২৭
তািরখ:
০৭ ফ য়াির ২০২১

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.০৪.০১৬.১৯.১০৯/১(২)

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) িশ া অিফসার-১, আইন শাখা, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) জনাব হ াপী জাহান ফরেদৗস, লাইে িরয়ান , ন নাহার িমজা কােশম মিহলা িডি কেলজ, জামাল র।
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