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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 

কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ 
িশ�া ম�ণালয় 

 
আইন শাখা-১ 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
 

www.tmed.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.৯৯.০০৪.১৯.২০৯ তািরখ: 

২৪ মাচ � ২০২২

১০ �চ� ১৪২৮

িবষয়: ক�বাজার �জলার মেহশখালী উপেজলাধীন শাপলা�র ইসলািময়া আিলম মা�াসা’র ভার�া� অ�� িহেসেব দািয়� �দােনর িবষেয়
আইনগত মতামত �দান।

��: সভাপিত, শাপলা�র ইসলািময়া আিলম মা�াসা, মেহশখালী, ক�বাজার এর ০৮/০৩/২০২২ি�. তািরেখর আেবদন।

         উপ� �� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, ক�বাজার �জলার মেহশখালী উপেজলাধীন শাপলা�র ইসলািময়া আিলম মা�াসা’র অ�� (ভার�া�) জনাব আিমল উ�াহ ��বী গত

২৮/০২/২০২২ি�. তািরেখ অবসের যান। অত:পর উ� �িত�ান পিরচালনার জ� ভার�া� অ�� িহেসেব দািয়� �দান সং�া� িবষেয় �� জ�লতা িনরসেনর জ� �এমইিড’র আইনগত মতামত

কামনা কের �িত�ােনর সভাপিত ক��ক �ে�া� আেবদন দািখল করা হয়। আেবদেনর সােথ সং�� উ� �িত�ােনর �জ�� িশ�কগেনর িববরণ িন��প-
�: নং নাম ও পদবী িশ�াগত �যা�তা �যাগদােনর তািরখ এমিপও�ি�র তািরখ জ� তািরখ বত�মান �বতন ��ড
১ জনাব �মা: আ� �িফয়ান

িসিন: সহকারী িশ�ক
দািখল-২য়
আিলম-২য়
িব.এ-২য়
িব.এড-২য়
কািমল-২য়

১৬/১০/১৯৯৯ ০১/০৫/২০০০ ০১/০১/১৯৭৯ ৯ম

২ জনাব শাহ জামাল ফা�কী
িসিন: সহকারী িশ�ক (�িষ)

এসএসিস-১ম
এইচএসিস-১ম
িবএসিস-২য়
িবএড-২য়

০১/১২/২০০২ ০১/১২/২০০২ ১৭/০৩/১৯৮১ ৯ম

৩ জনাব �মা: সরওয়ার কামাল িসিন:
সহকারী িশ�ক

এসএসিস-১ম
এইচএসিস-১ম
িবএসিস-২য়
িবএড-২য়

০১/১২/২০১৪ ০১/০১/২০১৫ ১৫/১১/১৯৭৯ ৯ম

২। �বসরকাির িশ�া �িত�ান (মা�াসা) জনবল কাঠােমা ও এমিপও নীিতমালা-২০১৮ (২৩ নেভ�র ২০২০ পয �� সংেশািধত) এর ১৭.৪ অ�ে�েদ “�িত�ান �ধােনর অবত�মােন �িত�ােনর সহকারী

�ধান এবং তার অবত�মােন �িত�ােনর �জ��তম িশ�ক �িত�ান �ধােনর �েল �া�র করেবন” মেম � িনেদ �শনা রেয়েছ। অথ �াৎ �কান �িনয়র িশ�ক ভার�া� অ�ে�র দািয়�পালন করেত

পারেবনা। 

৩। উ� জনবল কাঠােমা ও এমিপও নীিতমালা’র ১৩ নং অ�ে�েদ �জ��তা ও অিভ�তা িনধ �ারণ িন��পভােব িবেবচনা করা হেয়েছ-

         “িশ�ক ও কম �চারীেদর পার�িরক �জ��তা ও অিভ�তা তােদর সংি�� পেদ �থম এমিপও�ি�র তািরখ �থেক গণনা করা হেব। তেব এমিপও�ি� একই তািরেখ হেল �জ��তা িনধ �ারেণর
��ে� �যাগদােনর তািরখ িবেবচনা করা হেব। �যাগদােনর তািরখ একই হেল জ� তািরেখর িভি�েত �জ��তা িনধ �ারণ হেব। জ� তািরখ একই হেল যার িশ�াগত �যা�তা �বশী িতিন �জ�� হেবন”

মেম � উে�খ রেয়েছ।

৪। আেবদেনর সােথ সং�� ত� তািলকায় বিণ �তমেত ৯ম ��েডর ০৩ (িতন) জন িশ�েকর মে� �বসরকাির িশ�া �িত�ান (মা�াসা) জনবল কাঠােমা ও এমিপও নীিতমালা-২০১৮ (২৩ নেভ�র

২০২০ পয �� সংেশািধত) এর ১৩ ও ১৭.৪ অ�ে�েদর িনেদ �শনা অ�যায়ী জনাব �মা: আ� �িফয়ান, িসিন: সহকারী িশ�ক �জ��। 

৫। এমতাব�ায়, ক�বাজার �জলার মেহশখালী উপেজলাধীন শাপলা�র ইসলািময়া আিলম মা�াসা’র ভার�া� অ�� িহেসেব দািয়� �দােনর ��ে� �বসরকাির িশ�া �িত�ান (মা�াসা) জনবল
কাঠােমা ও রএমিপও নীিতমালা-২০১৮ (২৩ নেভ�র ২০২০ পয �� সংেশািধত) এর ১৩ ও ১৭.৪ অ�ে�েদ বিণ �ত িনেদ �শনা অ�সরণ করার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

২৪-৩-২০২২
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সভাপিত, শাপলা�র ইসলািময়া আিলম মা�াসা, ডাকঘর-শাপলা�র, 
উপেজলা-মেহশখালী, �জলা-ক�বাজার।

�মাঃ ��ল ইসলাম �শখ

সহকারী সিচব

�ারক ন�র: ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.৯৯.০০৪.১৯.২০৯/১(৫) তািরখ: 
 

১০ �চ� ১৪২৮

২৪ মাচ � ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) অিতির� সিচব , মা�াসা অ�িবভাগ , কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ

 ২) মহাপিরচালক (অিতির� সিচব) , মাদরাসা িশ�া অিধদ�র

৩) �� সিচব, ��সিচব (অিডট ও আইন) এর দ�র, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ

৪) সিচেবর একা� সিচব (িসিনয়র সহকারী সিচব), সিচব-এর দ�র, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ
 

৫) িসে�ম এনািল�, আইিস� অিধশাখা, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ (প�� ওেয়ভসাইেড �কােশর অ�েরাধসহ)
 

২৪-৩-২০২২

�মাঃ ��ল ইসলাম �শখ 

সহকারী সিচব


