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িবষয:় াদ রাদ র   জলারজলার   সদরসদর   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   ফর াব াদফর াবাদ   িড িিড ি   কেলেজরকেলেজর   এম.িপ.ওএম.িপ.ও   িশ কিশ ক  জনাবজনাব   মামা ::
জ াহ া ীরজ াহ া ীর   হ ােসনহ ােসন (( ইনেডইনেড   নং৩০৯৩৯৩৪নং৩০৯৩৯৩৪),  ),  ভাষকভাষক(( ইসলােমরইসলােমর   ইিতহ াসইিতহ াস   ওও  সং িতসং িত ) ) এবংএবং  জনাবজনাব
মামা : : নামাননামান   িস ি কীিস ি কী ( ( ইনেডইনেড   নং৩০৯৫২৬ ৬নং৩০৯৫২৬ ৬ ),  ),  ভাষকভাষক ( (কি উট ারকি উটার ) ) এরএর   িনেয়াগিনেয়াগ   ড়া ভােবড়া ভােব

বা িতলকরণবািতলকরণ   সং াসং া ।।
: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০৩৪.১৯.১৬  ০৭ জা য়াির ২০২১

৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০৩৪.১৯.১৬

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, মাননীয় িশ াম ী মেহাদেয়র িব ে  িবিভ  অপ চােরর অিভেযােগ
িশ ক ফতােরর িবষেয় মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র থেক তদ  কমকতা িনেয়াগ কের তদ  করা হয়। তদে
ফর াবাদ িডি  কেলেজর ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত িবষেয়র ভাষক জনাব মা: জাহা ীর হােসন (ইনেড  নং
৩০৯৩৯৩৪) এবং কি উটার িবষেয়র ভাষক জনাব মা: নামান িসি কী(ইনেড  নং ৩০৯৫২৬৬) এর িব ে  আনীত
অিভেযােগর াথিমক সত তা পাওয়া  যায়। মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র থেক কারণ দশােনা প  দয়া হেল জনাব
মা: জাহা ীর হােসন, ভাষক(ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত) জবাব দািখল কেরন িক  জবাব সে াষজনক নয়।
নয়ার েযাগ নাই। তাছাড়া জনাব মা: নামান িসি কী, ভাষক(কি উ◌ার) কারণ দশােনা পে র জবাব দািখল
কেরনিন। 

এমতাব ায়, মাননীয় িশ াম ী মেহাদেয়র িব ে  িবিভ  অপ চােরর অিভেযােগর সত তা পাওয়ায়  ইসলােমর ইিতহাস
ও সং িত িবষেয়র ভাষক জনাব মা: জাহা ীর হােসন (ইনেড  নং ৩০৯৩৯৩৪) এবং কি উটার িবষেয়র ভাষক
জনাব মা: নামান িসি কী(ইনেড  নং ৩০৯৫২৬৬) এর িনেয়াগ ড়া ভােব বািতল করার েয়াজনীয় ব া হেণর
জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া, িম া অ ল, িম া;
৩) অ , ফর াবাদ িডি  কেলজ, সদর, াদ র।
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