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�ারক ন�র: ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.১৪৬.১৪.২৮০ তািরখ: 
২৪ �ন ২০২১

১০ আষাঢ় ১৪২৮

িবষয়: িরট িপ�শন নং-৫৩৫১/২০১৪ মামলায় মহামা� হাইেকাট � ক��ক িবগত ১১/০৯/১৪ তািরেখ �দ� রায় / িনেদ �শনা এবং িসিপএল
এ নং-৭২৫/১৫ মামলার গত ২৬/০৬/২০১৫ ি�. তািরেখর রায় / আেদেশর আেলােক িদনাজ�র �জলার �লবাড়ী উপেজলাধীন
�লবাড়ী �টকিনক�াল এ� িবজেনস �ােনজেম� কেলজ এর িশ�ক-কম �চারীেদর ২০০৯-২০১০ অথ �বছর হেত �ন/২০১৯ পয ��
(যার �য মাস/বছর হেত �েযাজ�) বেকয়া �বতন-ভাতািদর সরকাির অংশ �দান সং�া�।

��: (১) িশ�া ম�ণালেয়র �ারক নং- িশম/শাঃ১৩/এমিপও-১২/২০০৯/১৮৪, তািরখ: ০৬/০৫/২০১০ি�.
(২) িশ�া ম�ণালেয়র �ারক নং- িশম/শাঃ১৩/এমিপও-১২/২০০৯/২০৯, তািরখ: ৩১/০৫/২০১০ি�.
(৩) িশ�া ম�ণালেয়র �ারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.২৯.০০৭.১৫-৪০৪, তািরখ: ২১/১০/২০১৫ি�.
(৪) িড�ই’র �ারক নং- ৩৭.০৩.০০০০.০৩৬.০৪.০০১.২০.৫৬.২০৫৫, তািরখ: ২৪/০৮/২০২০ি�.

       উপ� �� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, অিবভ� িশ�া ম�ণালয় ক��ক গত ০৬/৫/২০১০ তািরেখ �ে�া� (১) নং �ারক�েল
িদনাজ�র �জলার �লবাড়ী উপেজলাধীন �লবাড়ী �টকিনক�াল এ� িবজেনস �ােনজেম� কেলজ� ন�ন এমিপও�� �িত�ান িহেসেব িনব �ািচত
করা হয়। পরবত�েত িশ�া ম�ণালেয়র ৩১/০৫/২০১০ তািরেখর �ে�া� (২) নং প��েল বিণ �ত �িত�ান� এমিপও তািলকা �থেক বািতল করা হয়।
 

২। ফেল উ� �িত�ােনর অ�� জনাব �মা: আ��াহ আল মােজদ ক��ক মহামা� হাইেকাট � িবভােগ িরট িপ�শন নং-৫৩৫১/২০১৪ মামলা দােয়র
করা হয়। মহামা� হাইেকাট � িবভাগ ক��ক উ� িরট মামলায় িবগত ১১/০৯/১৪ তািরেখ �দ� রায়/আেদেশর �শষাংেশ িন��পভােব িনেদ �শনা �দান
করা হয়-
      "The respondents concerned are hereby directed to include the name of the said
institution in the list of MPO for the financial year 2009-2010 provided it fulfills the
requirements as stipulated in the "�বসরকারী িশ�া �িত�ান (�ল, কেলজ, মা�াসা ও কািরগির িশ�া �িত�ানস�হ) এর
িশ�ক ও কম �চারীেদর �বতন-ভাতািদর সরকাির অংশ �দান এবং জনবল কাঠােমা স�িক�ত িনেদ �িশকা" ২০১০, (in short, the
Janabal Kathamo, 2010)", within a period of 90 (ninety) days from the date of receipt of
the copy of the judgment and order. 

৩। উ� রােয়র িব�ে� সরকার প� ক��ক িসিভল িপ�শন ফর লীভ � আপীল নং-৭২৫/১৫ দােয়র করা হেল তা ২৬/০৬/২০১৫ ি�. তািরেখ খািরজ
হেয় যায়। মহামা� আিপল িবভােগর গত ২৬/০৬/২০১৫ তািরেখর আেদশ� িন��প:
“The leave petition is out of time by 188 days but the explanation offered seeking
condonation of delay is not at all satisfactory. Accordingly, the Civil Petition for Leave
to appeal is dismissed as barred by limitation " ফেল িরট মামলার রায় / আেদশ বহাল রেয় যায়।
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৩।  এর ফেল বিণ �ত �িত�ােনর অ��েল মহামা� হাইেকাট � িবভােগর িনেদ �শনা অ�যায়ী অিবভ� িশ�া ম�ণালয় ক��ক গত ২১/১০/২০১৫ ি�.
তািরেখ �ে�া� (৩) নং �ারক�েল �মাট ২২ (বাইশ) � �িত�ান এমিপও তািলকা�� করা হয়। উ� তািলকায় তিক�ত �িত�ান�র নাম ১৪ নং
�িমেক উে�খ রেয়েছ, জারী�ত আেদেশ বিণ �ত �িত�ােনর এইচএসিস (িবএম) �র-এ কি�উটার অপােরশন ��ড� অ�েমাদন করা হয়।
এমিপও�ি�র উ� আেদশ� জািরর তািরখ হেত কায �কর হেব মেম � উে�খ িছল।

৪।  তদে�ি�েত িড�ই ক��ক ত�ািদ যাচাই�েম বিণ �ত �িত�ােনর িশ�ক-কম �চারীগেণর অ��েল ০৩ (িতন) বাের (মাচ �/১৬ মােস ০৪ জন, �ম/
১৭ মােস ০১ জন, অে�াবর/১৭ মােস ০৩ জন, এি�ল/১৯ মােস ০১ এবং �ম/১৯ মােস ০১ জন = ১০ জন) �বতন ভাতা (এমিপও) ছাড় করা হয়
মেম � িড�ই’র পে�র সােথ সং�� বিণ �ত �িত�ােনর অ�� ক��ক �দ� ত� হেত �� হয়।
 
৫।  উে��- মহামা� হাইেকােট �র ১১/০৯/১৪ তািরেখর আেদেশ (..MPO for the financial year 2009-2010 উে�খ�েম)
২০০৯-১০ অথ �বছর হেত �িত�ান� এমিপও�� করার িনেদ �শনা থাকােলও মাচ �/১৬ মাস হেত ১ম এমিপও�� করা হয়।  
৬।   উ� রােয়র আেলােক ২০০৯-২০১০ অথ �বছর হেত আেলাচ� �িত�ােনর িশ�ক-কম �চারীেদর বেকয়া �াি�র দাবীেত িপ�শনার ক��ক
কনেট�ট িপ�শন নং-১৪৩/২০২০ (িরট িপ�শন নং-৫৩৫১/২০১৪ হেত উ�ুত) মামলা দােয়র করা হেয়েছ। 
৭। িরট িপ�শন নং-৫৩৫১/২০১৪ মামলায় মহামা� হাইেকাট � ক��ক �দ� রায় / আেদেশর আেলােক উ� �িত�ােনর িশ�ক-কম �চারীেদর
২০০৯-২০১০ অথ � বছর হেত বেকয়া �বতন-ভাতািদ (এমিপও) �দােনর জ� িপ�শনার তথা �িত�ােনর অ�� ক��ক সিচব, �এমইিড বরাবর
আেলাচ� আেবদন দািখল করা হেয়েছ।  

৮। উে��- ২০০৯-২০১০ অথ �বছর হেত আেলাচ� �িত�ান� এমিপও�� করার িনেদ �শনা থাকার পেরও িশ�া ম�ণালয় ক��ক গত ২১/১০/২০১৫
ি�. তািরেখ �ে�া� (৩) নং পে�র ২(৬) নং �িমেক “এমিপও�ি�র এ আেদশ জািরর তািরখ হেত কায �কর হেব” মেম � উে�খ থাকায় বেকয়া
�তীত এমিপও �দান করা হেয়েছ যা মহামা� হাইেকােট �র রায়/আেদশ এবং আিপল িবভােগর রায়/িনেদ �শনার (২০০৯-২০১০ অথ � বছর হেত
�িত�ান� এমিপও��করণ) পিরপ�ী হেয়েছ। ফল�িতেত কনেট�ট মামলা �ি�র �েযাগ হেয়েছ। উি�িখত ���াপেট মহামা� হাইেকােট �র
িনেদ �শনা অ�যায়ী ২০০৯-২০১০ অথ � বছর হেত �িত�ান� এমিপও পাওয়ার �যা� মেম � উে�খ কের মহামা� হাইেকােট �র আেদশ বা�বায়েনর
লে�� ২০০৯-২০১০ অথ � বছর হেত বিণ �ত িদনাজ�র �জলার �লবাড়ী উপেজলাধীন “�লবাড়ী �টকিনক�াল এ� িবজেনস �ােনজেম� কেলজ”-এর
িশ�ক-কম �চারীেদর বেকয়া এমিপও �দােনর অ�মিতর জ� িডিজ, িড�ই ক��ক ২৪/০৪/২০২০ি�.তািরেখ �ে�া� (৪) নং প��েল অ�েরাধ
জানােনা হয়। 

৯। িবেশষভােব উে��, সমজাতীয় িবষেয় অথ �াৎ ২০০৯-২০১০ অথ �বছর হেত বেকয়া এমিপও �াি�র দাবীেত িভ� নিথেত উপ�ািপত িরট িপ�শন
নং-৪৯৩৭/১৪ মামলা তথা িদনাজ�র �জলার হািকম�র উপেজলাধীন হািকম�র �টকিনক�াল এ� িবজেনস �ােনজেম� ইনি��উট ক��ক �কান
আপি� উ�াপন না কের অ�াহতভােব ০২ (�ই) বছর �বতন ভাতা (এমিপও) �াি�র পর বেকয়া �াি�র আেবদন �দরীেত করার কারেণ ২০০৯-১০
অথ �বছর হেত বেকয়া �বতন ভাতা পিরেশাধ করেত আইনগত বাধা আেছ কী-না, �স িবষেয় আইনগত মতামত �দােনর জ� আইন ও িবচার
িবভাগেক অ�েরাধ করা হয়।

১০। উ� অ�েরােধর ��ি�েত আইন ও িবচার িবভাগ ক��ক গত ০১.১২.১৯ তািরেখর ১৬২ সং�ক পে�র সােথ সং�� ২৫.১১.২০১৯ তািরেখর
১০.০০.০০০০.১২৯.০৪.১২৫.১৯ নং নিথেত িব�ািরত আেলাচনার পর ��িরত আইন ও িবচার িবভােগর মতামেতর অংেশর �শষাংশ িন��প: 
        “সািব �ক িবষয় পয �ােলাচনায় পিলি�ত হয় �য, �যেহ� মাননীয় আপীল িবভােগ দােয়র�ত িসিভল িপ�শন ফর লীভ � আপীলস�হ
তামািদর িবল�জিনত কারেণ খািরজ হেয় িগেয়েছ, �সেহ� মাননীয় হাইেকাট � িবভােগ দােয়র�ত িরট িপ�শন নং-৪৯৩৭/১৪ এর রায়
অ�াবিধ বহাল ও বলবৎ রেয়েছ। অত:পর িশ�া ম�ণালেয়র মা�িমক ও উ�িশ�া িবভাগ ক��ক িবগত ২১.১০.১৫ তািরেখ িরট
আেবদনকারী �িত�ানেক এমিপও�ি� কের আেদশ জারী কের। এমিপও�ি�র আেদশ� জািরর তািরখ হেত কায �কর হেব মেম � ��াপেন
উে�খ করা হেয়িছল।
       মাননীয় হাইেকাট � িবভােগ দােয়র�ত িরট িপ�শন নং-৪৯৩৭/১৪ এর রােয় িরট আেবদনকারী �িত�ানেক ২০০৯-২০১০ অথ �বছর হেত
এমিপও�� করার িনেদ �শনাসহ �িত�ােন কম �রত িশ�ক-কম �চারীেদর সরকাির অংেশর �বতন-ভাতািদ �দােনর িনেদ �শনা �দান কেরন। িক�
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�ত�ািশ িবভাগ িরট আেবনদনকারী �িত�ানেক ২১.১০.১৫ তািরেখ এমিপও�� কের, যা মাননীয় হাইেকাট � িবভােগর �দ� িনেদ �শনা
যথাযথভােব �িতপালন করা হয়িন।
       এে�ে� িবেবচ�পে� উি�িখতমেত িরট আেবদনকারী �িত�ােনর িশ�ক-কম �চারীগণ ০৪ (চার) বছর অ�াহতভােব এমিপও�� হেয়
�বতন-ভাতা উে�ালেনর পর মাননীয় হাইেকাট � িবভােগর রােয়র আেলােক আেবদনকারীগেণর বেকয়া �বতন ভাতািদ পাওয়ার
আেবদন Estoppel �ারা এবং ��জারী �ল ৬১ ধারা বািরত হওয়ার �কান কারণ �নই। 
          কােজই মাননীয় আদালেতর রায় অ�যায়ী �শাসিনক িবভাগ ক��ক �তােপ� অ�েমাদন �দান�েম উ� এমিপও�ি�র সংেশাধনী
��াপন জারী�েম মাননীয় হাইেকাট � িবভােগর িরট িপ�শন নং-৪৯৩৭/১৪ এর রায় অ�যায়ী িরট িপ�শনারেক ২০০৯-২০১০ অথ � বছর হেত
বেকয়া �বতন-ভাতািদ (সরকাির অংেশর) পিরেশােধর �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করা স�ত হেব।
      এমতাব�ায়, িশ�া ম�ালেয়র কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িরট আেবদনকারী হািকম�র �টকিনক�াল এ� িবজেসন �ােনজেম�
ইনি��উট-�ক ২০০৯-২০১০ অথ �বছর হেত এমিপও�� করায় এবং উ� �িত�ােনর িশ�ক-কম �চারীেদর বেকয়া �বতন ভাতা (সরকাির
অংেশর) ঐ বছর হেত �দােনর িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত পাের” মেম � মতামত �দান করা হেয়েছ।
উপিরউ� মতামত আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী ক��ক অ�েমাদেনর পর �এমইিডেত ��রণ করা হয়।
১১।  �যেহ� “হািকম�র �টকিনক�াল এ� িবজেসন �ােনজেম� ইনি��উট” এবং ‘�লবাড়ী �টকিনক�াল এ� িবজেনস �ােনজেম� কেলজ’ ��
�িত�ােনর চািহত �িতকােরর িবষয়ব� (২০০৯-২০১০ হেত বেকয়া দাবী) সমজাতীয় / সমেগা�ীয় (Analogous) �যেহ� সমজাতীয় িবষয়��
�িত�ান, িরট মামলার রােয়ও উভয় �িত�ােনর িবষেয় একই িনেদ �শনা (..MPO for the financial year 2009-2010
উে�খ�েম) �দান করা হেয়েছ �সেহ� আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালয় ক��ক �দ� উপিরউ� মতামেতর আেলােক �লবাড়ী �টকিনক�াল
এ� িবজেনস �ােনজেম� কেলজ এর িশ�ক-কম �চারীেদর ২০০৯-২০১০ অথ � বছর হেত (উ� সমেয় কম �রত থাকা সােপে�) বেকয়া এমিপও �দান
করা �ায়া�গ হেব।

১২। এ�েণ িনে�া� �ব�া �হণ করা �েয়াজন-  
                  (ক) িরট িপ�শন নং-৫৩৫১/২০১৪ মামলায় মহামা� হাইেকাট � ক��ক িবগত ১১/০৯/১৪ তািরেখ �দ� রায় / আেদেশর আেলােক
িদনাজ�র �জলার �লবাড়ী উপেজলাধীন ‘�লবাড়ী �টকিনক�াল এ� িবজেনস �ােনজেম� কেলজ’-এর এমিপও�ি�র আেদশ জারীর সময়
(২০০৯-২০১০ সেন) উ� �িত�ােন অ�াহতভােব কম �রত থাকার িবষয়� িনি�ত হেয় িশ�ক-কম �চারীেদর অ��েল ২০০৯-২০১০ অথ � বছর হেত
�ন/২০১৯ পয �� (িভ� িভ� সমেয় িশ�ক-কম �চারীেদর এমিপও�� করা হেয়েছ িবধায় যার জ� �য সময় হেত �েযাজ�) বেকয়া এমিপও �দান
করা;

          (খ) িরট মামলার রােয়র আেলােক �া� বেকয়া �দােনর �েব � কনেট�ট িপ�শন নং-১৪৩/২০২০ (িরট িপ�শন নং-৫৩৫১/২০১৪ হেত
উ�ুত) মামলা� িপ�শনার ক��ক �ত�াহার করার �ব�া �হণ কের �মাণক �এমইিড-�ত ��রণ করা;

১৩।  এমতাব�ায়, উি�িখত মেত �ব�া �হণ�েম �এমইিড-�ক অবিহত করার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

২৪-৬-২০২১

মহাপিরচালক, কািরগির িশ�া অিধদ�র

�মাঃ ��ল ইসলাম �শখ
সহকারী সিচব

�ারক ন�র: ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.১৪৬.১৪.২৮০/১(৫) তািরখ: ১০ আষাঢ় ১৪২৮

২৪ �ন ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) ��সিচব, �শাসন অিধশাখা, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ
২) িসে�ম এনািল�, আইিস� অিধশাখা, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ (প�� ওেয়ভসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)
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৩) সিচেবর একা� সিচব (উপসিচব), সিচব-এর দ�র, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ
৪) উপসিচব, এমিপও শাখা , কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ
৫) অ��, �লবাড়ী �টকিনক�াল এ� িবজেনস �ােনজেম� কেলজ, উপেজলা-�লবাড়ী, �জলা- িদনাজ�র।

২৪-৬-২০২১
�মাঃ ��ল ইসলাম �শখ 

সহকারী সিচব


