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িবষয়:
আইিস িবষ েয় িনেয়াগ া দশক এমিপও ি র লে ির িপ শন ২৮৮৯ - ২০২০ দােয়র করণ সে ।
ব ড়া জলার িশবগ উপেজলাধীন চৗ রী আদশ িডি কেলেজর কি উটার দশক জনাব মাঃ মক ল হােসন অ অিধদ েরর িবগত ২৬/০২/২০২০ি . তািরেখ
এমিপও ি র িবষেয় এক আেবদন দািখল কেরন। উ আেবদেনর িবষেয় কান কায ম না করার কারেণর িতিন মহামা হাইেকাট িবভােগ িরট িপ শন নং
২৮৮৯/২০২০ দােয়র কেরন।
উ িরট িপ শন মামলায় সিচব গংেক িববাদী করা হেয়েছ। মহামা
ীম কােট র হাইেকাট িবভাগ দােয়র ত িরট িপ শন নং ২৮৮৯/২০২০ গত ২৩/০৮/২০২০
ি . তািরেখর অ বত কালীন আেদেশ িপ শনােরর ২৬/০২/২০২০ি . তািরেখর আেবদন আেদশ াি র ৪৫ িদেনর মে িন ি করার জ িনেদশ দান কেরন।
আইন শাখার মতামত: মহামা
ীম কােট র হাইেকাট িবভাগ দােয়র ত িরট িপ শন নং ২৮৮৯/২০২০ গত ২৩/০৮/২০২০ ি . তািরেখর আেদশ অ সাের
িপ শনােরর ২৬/০২/২০২০ি . তািরেখর আেবদন িবিধ মাতােবক িন ি করেত হেব এবং িপ শনারেক অবিহত করেত হেব।
আেবদন পযােলাচনায় দখা যায়- িপ শনার ২০০৩ সােল কি উটার/ত ও যাগােযাগ ি িবষেয়র দশক পেদ িনেয়াগ া হন। ২০১০ সােল িত ান
এমিপও
হয়। িতিন এমিপও
হেত পােরন িন। বিণ ত িবষেয় উি িখত িশ ক এর িনেয়াগকালীন জনবল কাঠােমা ও এমিপও নীিতমালা - ১৯৯৫ এ কি উটার
দশন পদ
াটাণ
িছল না। বিণ ত দশেকর এমিপও ি র েযাগ নই মেম সংি সকলেক িনেদশ েম অবিহত করা হইল।

২৮-১২-২০২০
মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক
জনাব মাঃ ক ল হােসন, দশক (কি উটার)
চৗ রী আদশ মিহলা কেলজ, িশবগ , ব ড়া।
১৩ পৗষ ১৪২৭
তািরখ:
২৮ িডেস র ২০২০

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০০৭.১৯.৪৬২/১
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) সভাপিত, গভিণ ং বিড, চৗ রী আদশ মিহলা িডি কেলজ, ব ড়া।
২) অ , চৗ রী আদশ মিহলা িডি কেলজ, ব ড়া।
৩) িশ া অিফসার-১, আইন শাখা, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
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