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িবষয:় নও ানও া   জলারজলার   পারশাপারশা   িড িিড ি   কেলেজরকেলেজর   ভার াভার া   অঅ   জনাবজনাব   ের নাথের নাথ   স াহ ারস াহ ার   িব েিব ে   আ সাতআ সাত
ওও  ন িতরন িতর   অিভেযাগঅিভেযাগ।।

দক ধান কাযালেয়র ারক নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.১২৭.১৯-১৪০০৭; তািরখ ১০/৪/২০১৯ি . মাতােবক নও া
জলার পারশা িডি  কেলেজর ভার া  অ  জনাব ের নাথ সাহার িব ে  জনাব মা: রােকা ামান আ সাত ও
ন িতর অিভেযাগ কেরন। উ  অিভেযাগ তদ বক িতেবদন ১৫ কমিদবেসর মে  রণ করার জ  মাউিশ অিধদ ের
রণ কেরন।

বিণত িবষয়  সেরজিমেন তদ  বক  মতামতসহ ১৪ কম িদবেসর মে  িতেবদন দািখল করার জ  নও া
সরকাির কেলেজর অ েক দািয়  দান করা হয়। তদ  কমকতা িতেবদন দািখল কেরন।
তদ  কমকতার মতামত:
জনাব মাে: রােক ামান, াম: নীত র বাজার, পাে: নীত র, উপেজলা: পােরশা, জলা: নও া ক ক ন িত দমন
কিমশেন পােরশা িড ী কেলেজর (স  জাতীযক়রণ ত) ভার া  অ  জনাব ের নাথ সাহা এর িব ে  আিথক
অিনযে়মর অিভযােগ দােযর় কেরন। অিভযােগ  মাউিশ ক ক আমার উপর তদে র দািয়  অপন করেল আিম গত
১৬/০৫/২০২২ ি . সেরজিমেন তদে র উে ে  পােরশা িড ী কেলেজ উপি ত হই। তদ কােল কেলেজর বতমান
০ভার া  অ , াফ কাউি েলর স াদক জনাব িনল চ  পাল, কেলেজর অিফস সহকারী-কাম-কি উটার
অপােরটর সহ কেলেজর বশ িক  িশ ক ও কমকতা কমচারীসহ অিভ  ভার া  অ ে র িলিখত ও মৗিখক
সা া ার হণ কির , অিভ  আিথক িবষযা়িদর িবষেয ় রকডপ  পযালােচনা কির। রকডপ  পযালােচনায ় দখা যায়
য, অিভ  ভার া  অ  জনাব ের নাথ সাহা ভাষক িহেসেব এই কেলেজ ১৩/০৭/১৯৯১ তািরখ যােগদান কেরন।
গত ২৯/০৬/২০১৬ তািরখ িতিন ভার া  অ  িহেসেব দািয়  হন কের গত ১৯/০৩/২০২১ তািরেখ অবসর হন
কেরন। ১) কেলেজর অিতিথ িশ েকর স ানী দােনর িবষেয ়অিভযােগ আনা হয।় তা রকডপ  পযালােচনায ়সত তা
পাওযা় যায।় িন। তেব স ানী দােনর ে  আযক়র ক ক িবধান থাকেলও তা করা হয ়িন। ২) ২০১৩/১৪ িশ াবেষর
অনােসর ভিতর সময ় অিভ  জনাব ের নাথ সাহা ভার া  অ ে র দািযে়  িছেলন না। দািযে়  িছেলন ববত
অ  জনাব এস.এম. রজাউল কিরম। পরবত  ভিতর অথস েহর েযর় িবল ভাউচার পাওযা় যায।় তেব আদায় ত
অথস হ াংেক জমা রেখ িবল ভাউচােরর মা েম সম েযর় িনযম় থাকেলও তার িবপরীেত কানাে াংক টেম
উপ াপন করেত পােরিন। যা প িতগত ল বেল তীযম়ান হয।় ৩) কািবখার বরা ত চাউেলর িবষেয ় য অিনযে়মর
অিভযােগ করা হেযে়ছ, তার কানাে সত তা পাওযা় যায ়িন। এম.িপ.ও শীট পযালােচনায ়তা জািলযা়িতর িবষেয ় কানাে

মাণ পাওযা় যাযি়ন। বাদী জনাব মাে: রােক ামানেক িচ  দান কের উপি িতর জ  বলা হেলও িতিন িচ  হণ না
কের ফরৎ পাঠান। তােক মােবাইল ফােন যােগাযােগ করা হেলও িতিন উপি ত হন নাই। সািবক ম : অিভযােগকারীর
সকল অিভযােগ যাচাইেযর় জ  সংি  িত ােনর সকল রিজ ার, কাগজপ , িবল, ভাউচার, গভিনং বিডর র েলশন
সহ াসি ক অ া  কাগজপ  সেরজিমন পযালােচনা ও সংি েদর সা াৎকার শেষ সরকাির িবিধ মােতােবক
উে ািলত অথ াংেক জমাদােনর বা বাধকতা থাকেলও তা াংেক জমা হয ়নাই। তেব অথ আ সােতর কান মাে ভ

১



পিরলি ত হযি়ন। কেলজ পিরচালনার ে  অিভযােগ স েহর বণনা অ যাযী় কান আিথক অিনযম় বা ন িতর সত তা
পাওযা় যাযি়ন।

এমতাব ায়, বিণত িবষেয় তদ  কিম র পযেব ণ ও মতামত িবে ষণ বক িনে া  কায ম হণ করা ;
১, অ েক ০৫ কম িদবেসর মে  জবাব/ া া দান করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা এবং যথা সমেয়
জবাব দান না করেল ার কােনা জবাব নই বেল ধের নয়া হেব।
২, িভ গভিনং বিডর সভাপিতেক ০৫ কম িদবেসর মে  মতামত দােনর জ  িনেদেশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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িবতরণ :
১) সভাপিত, গভিনং বিড, পারশা িডি  কেলজ, নও া।
২) অ , পারশা িডি  কেলজ, নও া

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক

ফান: +88-02-223351057
ইেমইল: dg@dshe.gov.bd
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিরচালক ( দিনক ও সা িতক অিভেযাগ সল), ন িত দমন কিমশন 
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