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৫ বশাখ ১৪২৮

িবষয:় জ তাজ তা   লংঘনলংঘন   কেরকের   জজ   িশ কেকিশ কেক  ব াদবাদ   িদেয়িদেয়   কিনকিন   িশ কেকিশ কেক  সহকারীসহকারী  অ াপকঅ াপক  পেদপেদ
পেদা িতপেদা িত   ওও  এম.িপ.ওএম.িপ.ও  দানদান   সেসে ।।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, প য়াখালী জলার মাহা দ ইসহাক মেডল কেলেজ জ তা লংঘন
কের কিন  িশ কেক সহকারী অ াপক পেদ পেদা িতর িব ে  ব া হেণর জ  জনাব মা: সােয়ম তা কদার,

ভাষক( েগাল) অিভেযাগ দােয়র কেরন। অিভেযাগকারী জানান িতিন মেডল কেলেজর েগাল িবষেয়র ভাষক। একই
কেলেজর মা: ঈসা িহসাবিব ান  িবষেয়র ভাষক। তােদর জেনর যাগদান ১০/০৮/২০০০ তািরেখ এবং এম.িপ.ও 
০১/০৫/২০০৪ তািরেখ। জ  তািরখ মা: সােয়ম তা কদার এর ০১/১২/১৯৭৩ এবং মা: ঈসা ২২/০১/১৯৭৪। জ
 তািরেখর িভি েত মা: সােয়ম তা কদার জ  িশ ক। িক  তােক পেদা িত না িদেয় কিন  মা: ঈসােক সহকারী
অ াপক পেদ পেদা িত দান কেরন এবং ০১/০১/২০১৯ তািরেখ অনলাইেন সহকারী অ াপক পেদর ল দান করা
হয়। িতিন এই অিনয়েমর িতকার চেয় আেবদন কেরন। 
অিভেযাগ  তদ বক মতামত দােনর জ  পিরচালক ও সহকারী পিরচালক(কেলজ), মা িমক ও  উ  িশ া, বিরশাল
অ ল,বিরশাল ক তদ  কমকতা িনেয়াগ করা হয়।
 
এমতাব ায়, িত ান  সেরজিমেন পিরদশন কের  মতামতসহ তদ  িতেবদন দািখল করার জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা। 

১৮-৪-২০২১

িবতরণ :
১) পিরচালক, পিরচালেকর দ র, মা িমক ও উ  িশ া 
বিরশাল  অ ল, বিরশাল
২) সহকারী পিরচালক (কেলজ), কেলজ শাখা, মা িমক 
ও উ  িশ া বিরশাল  অ ল, বিরশাল
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১৮ এি ল ২০২১
সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সভাপিত, গভিনং বিড, মাহা দ ইসহাক মেডল কেলজ, প য়াখালী;
২) অ , মাহা দ ইসহাক মেডল কেলজ, প য়াখালী।
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