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িবষয:় প বীপ বী  কেলেজরকেলেজর   ভার াভার া   অঅ   ক কক ক  এমিপওএমিপও  থেকথেক  বতনবতন   ওও  উৎসবউৎসব   ভাতাভাতা   কতনকতন   করায়করায়   ায়ায়
িবচারিবচার   পাওয়ারপাওয়ার   অিভেযাগঅিভেযাগ।।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, প বী কেলেজর ভার া  অ  ক ক এমিপও থেক বতন ও উৎসব
ভাতা কতন করায় ায় িবচার পাওয়ার জ  জনাব মিতউর রহমান, অিফস সহায়ক অিভেযাগ দােয়র কেরন।
অিভেযাগকারী জানান য, িতিন ২০১৪ সােল চ থ িণর পেদ যাগদান কের কমরত। বতমান ভার া  অ  জনাব মা:
মাহ র রহমান গত ২০১৭ সােল  উপা  পেদ যাগদান কেরন। পরবত েত িতিন ভার া  অ ে র দািয় ভার হণ
করার পর থেক িনয়মনীিত উেপ া কের িশ ক-কমচারীেদর ভয়ভীিত দশন করা  কেরন। গত ১৭ মাচ ২০২০ থেক
কেরানা মহামারীর সমেয় লগডাউন  হয়। কেরানাকালীন সমেয় ম/২০২০ এর এমিপও থেক লাই/২০২০ পয
এমিপও থেক ২৪০০/- টাকা কের কতন কের াংেক িবল জমা দন। পরবত েত ভার া  অ  কান িস া  ছাড়াই
২০/০৮/২০২০ তািরেখ কারণ দশােনা না শ জাির কেরন। িতিন কারণ দশােনা না েশর জবাব দন। পরবত েত নরায়
কারণ দশােনা না শ দয়া হয়। পরবত েত িবিভ  মােস ায় ২৮,০৩৩/- টাকা কতন কেরন। িতিন িবিভ  সমেয়
সভাপিতেক িলিখত অবিহত কেরন। িত ান ধান বতন ভাতা কতন কেরই যাে ন। 

অিভেযাগ  তদ  কের িতেবদন দয়ার জ  উপপিরচালক (কেলজ), মা িমক ও উ  িশ া, ঢাকা অ ল, ঢাকা ক
তদ  কমকতা িনেয়াগ করা হয়। 

এমতাব ায়, বিণত িবষয়  সেরজিমেন তদ  বক ১৫(পেনেরা) কম িদবেসর মে   মতামতসহ িতেবদন দািখল
করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হইল।
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উপপিরচালক (কেলজ)
কেলজ শাখা
মা িমক ও উ  িশ া ঢাকা অ ল, ঢাকা

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অ , প বী কেলজ, প বী, ঢাকা;
২) সংর ণ নিথ। 
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