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১১ াবণ ১৪২৭

িবষয়: রাজশাহীরাজশাহী  জলারজলার  বাগমারাবাগমারা  উপেজলাধীনউপেজলাধীন  আেলাকনগরআেলাকনগর  মিহলামিহলা  লুলু  এ ডএ ড  কেলেজরকেলেজর  অধঅধ
িনেয়ােগরিনেয়ােগর  উপরউপর  মামলামামলা  হওয়ায়হওয়ায়  উউ   পেদপেদ  িনেয়াগকতৃিনেয়াগকতৃ  অধ ে রঅধ ে র  এমিপওভিু রএমিপওভিু র  িবষেয়িবষেয়  মতামতমতামত//
িনেদশনািনেদশনা  দানদান

উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, রাজশাহী জলার বাগমারা উপেজলাধীন আেলাকনগর মিহলা
লু এ ড কেলেজর অধ  িনেয়ােগর উপর মামলা হওয়ায় িনেয়াগকতৃ অধ েক এমিপওভুি র িবষেয়

আইনগত মতামেতর জ  জলা িশ া অিফসােরর মাধ েম আেবদন কেরন। 

মামলা িবষেয় মাউিশ অিধদ েরর আইন শাখার মতামত : রাজশাহী জলার আেলাক নগর মিহলা লু এ ড
কেলেজর অধ  পেদ জনাব মা: আসা ল ইসলাম- ক িত ান কতপৃ  িনেয়াগ দান কেরন এবং
এমিপওভূি র জ  রণ কেরন। এখােন নিথ পযােলাচনায় দখা যায় য, বিণত কেলেজর অধ  পেদ
িনেয়ােগর িব ে  জৈনক মা: মকেল র রহমান গং িসিনয়র সহকারী জজ আদালত, রাজশাহীেত দওয়ানী
মাক মা নং-৮৯/২০১৮ দােয়র কেরন। উ  দওয়ানী মাক মািট িবগত ২৪.০৪.২০১৯ তািরেখ নানী শেষ

মাননীয় আদালত খািরজ কেরন। পরবতীেত খািরজ আেদেশর িব ে  জনাব মা: মকেল র রহমান গং জলা জজ
আদালত রাজশাহীেত আিপল মাক মা নং ৬৮/২০১৯ দােয়র কেরন। উ  আিপল মাক মািট বাদী প  কতকৃ
পিরচালনা না করার আেবদন দািখল করেল মাননীয় আদালত িবগত ২৮.১০.২০১৯ তািরেখ আিপল মামলািট
খািরজ কের দন। এমতাব ায়, দওয়ানী মাক মা নং ৮৯/২০১৮ এবং আিপল মাক মা নং ৬৮/২০১৯ খািরজ
হওয়ায় বিণত কেলেজ অধ  পেদ িনেয়ােগ কান আইনগত বাঁধা নই। যেহত,ু আেলাক নগর মিহলা লু এ ড
কেলেজ অধ  পেদ িনেয়ােগর িব ে  দােয়রকতৃ িট মামলাই খািরজ হেয়েছ, স কারেণ অধ  পেদ িনেয়ােগ
কান আইনগত বাধা নই এবং বিণত কেলেজ িনেয়াগকতৃ অধ  জনাব মা: আসা ল ইসলাম- ক এমিপওভু

করেত হেল জনবল কাঠােমার িবিধ-িবধান অ সরণ করেত হেব।  

এমতাব ায়, যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম িবষয়িট অবিহত করা হেলা।
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অধ , আেলাকনগর মিহলা লু এ ড কেলজ, বাগমারা, রাজশাহী;
২) সংর ণ নিথ।
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