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�ারক ন�র: ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৬৯.২১.২৫৯ তািরখ: 
১৭ �ন ২০২১

৩ আষাঢ় ১৪২৮

িবষয়: িরট িপ�শন নং-১৬৩০৭/২০১৭, ১৭৫০৬/২০১৭, ১৭৮৯৬/২০১৭, ১৭৯৬১/২০১৭, ১৮১০০/২০১৭, ১৮৭২৭/২০১৭ ও
১৮২৭৮/২০১৭ �মাট ০৮� মামলার গত ০৫/১১/২০১৮ি�. তািরেখ রায়/আেদশ এর িব�ে� দােয়র�ত িসিভল আিপল
নং-৩৪৩/২০১৯ মামলার ১২/০৩/২০২০ি�. তািরেখর রায়/আেদশ এবং ��িরত কনেট�ট �না�শ এর িবষেয় �িহত �ব�ার
হালনাগাদ ত�ািদ ��রণ।

��: বাংলােদশ ��ীম �কােট �র িব� আইনজীবী জনাব এ মিন��ামান আসাদ ক��ক ��িরত কনেট�ট �না�শ।

   উপ� �� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, �বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� (NTRCA)-এর ১৩তম পরী�া-২০১৬
এর ফলাফল অ�যায়ী �বসরকারী িশ�া �িত�ােনর (�ভাষক, সহকারী িশ�ক, �দশ �ক, ই��া�র এবং সহকারী �মৗলভী পেদ) এর �� পেদ
িনেয়াগ �দােনর িনিম� �বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� (NTRCA)-�ক িনেদ �শনা �দােনর দাবীেত জনাব শাহী�র আ�ারী গং
(১৬৯ জন) ক��ক মহামা� হাইেকােট � িরট িপ�শন নং-১৬৩০৭/২০১৭ মামলা দােয়র করা হয়। 

২।   উ� িরট িপ�শন নং-১৬৩০৭/২০১৭ মামলায় মহামা� হাইেকাট � ক��ক সমজাতীয় আেরা ০৬ (ছয়) � মামলা (নং-১৭৫০৬/২০১৭,
১৭৮৯৬/২০১৭, ১৭৯৬১/২০১৭, ১৮১০০/২০১৭, ১৮৭২৭/২০১৭ ও ১৮২৭৮/২০১৭) সহ �মাট ০৭� মামলায় একে� �নািন �হণ কের গত
০৫/১১/২০১৮ি�. তািরেখ রায় / আেদশ �ঘাষণা করা হয়। আেদেশর �শষাংশ িন��প-
            In the result, the Rules are made absolute, however, without any order as to costs
with the following direction: Respondents are directed to recommend the petitioners
puirsuant to Clause 5.0 of the Circular (Annexure-D) to the ascertained vacant posts as
per Clause 10 (Jha) of the advertisement of 13th Teachers Registration Examination-
2016 (Annexure-B) according to their issued certificates within 60 (sixty) days from the
date of receiving the judgment.   

৩।   িরট মামলার উ� রােয়র িব�্ে� সরকার প� ক��ক মহামা� আিপল িবভােগ িসিভল আিপল নং- ৩৪৩/২০১৯ মামলা দােয়র করা হয়।
মহামা� আিপল িবভাগ ক��ক গত ১২/০৩/২০২ি�, তািরেখ িন��প রায় �ঘাষণা করা হয়-
                 “Shortly, the procedure is that the NTRCA shall prepare list of qualified
candedates with due regard to the number of vacancies of the reachers which fall
vacant in course of the year and that the list of candidates so prepared shall be
published by notification. The recommendations of the NTRCA for selecting suitable
candicates as teachers ought to get the respect it deserved. Perparation of long list
ignoring statutory provision and reasonableness has created the present situation
which the authority is facing and, consequently, the writ petitioners have been
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suffering. In such view of the matter, the High Court Division did not commit any
substantial wrong in its direction. With the observation made above the appeal is
disposed of.”
৪।  উ� রায় / আেদশ বা�বায়ন না হওয়ায় িরট মামলার িপ�শনারগেণর ম� হেত (�িত মামলায় ০১ জন কের) জনাব আির�র রহমান গং (০৭
জন) এর পে� বাংলােদশ ��ীম �কােট �র িব� আইনজীবী জনাব এ মিন��ামান আসাদ ক��ক কনেট�ট �না�শ ��রণ করা হেয়েছ।

৫।  এমতাব�ায়, িরট িপ�শন নং-১৬৩০৭/২০১৭, ১৭৫০৬/২০১৭, ১৭৮৯৬/২০১৭, ১৭৯৬১/২০১৭, ১৮১০০/২০১৭, ১৮৭২৭/২০১৭ ও ১৮২৭৮/২০১৭
�মাট ০৮� মামলার গত ০৫/১১/২০১৮ি�. তািরেখ রায়/আেদশ এর িব�ে� দােয়র�ত িসিভল আিপল নং-৩৪৩/২০১৯ মামলার ১২/০৩/২০২০ি�.
তািরেখর রায়/আেদশ এবং ��িরত কনেট�ট �না�শ এর িবষেয় �িহত �ব�ার হালনাগাদ ত�ািদ �এমইিড-�ক অবিহত করার জ� িনেদ �শ�েম
অ�েরাধ করা হেলা। 

১৭-৬-২০২১

�চয়ার�ান, �বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� 
(এন�আরিসএ)

�মাঃ ��ল ইসলাম �শখ
সহকারী সিচব

�ারক ন�র: ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৬৯.২১.২৫৯/১(২) তািরখ: ৩ আষাঢ় ১৪২৮

১৭ �ন ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) সিচেবর একা� সিচব (উপসিচব), সিচব-এর দ�র, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ
২) িসে�ম এনািল�, আইিস� অিধশাখা, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ

১৭-৬-২০২১
�মাঃ ��ল ইসলাম �শখ 

সহকারী সিচব


