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৯ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় তদতদ   কমকতাকমকতা   িনেয়াগিনেয়াগ।।
: দক ধান কাযালেয়র ারক নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.১০১.২২-১৩৭২৪; ৫/৪/২২ি . ও

০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.০৯৩.২২-১৬৫৭৫; ২৭/৪/২২ি ...

দক ধান কাযালেয়র ারক নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.১০১.২২-১৩৭২৪; ৫/৪/২২ি . ও
০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.০৯৩.২২-১৬৫৭৫; ২৭/৪/২২ি . মাতােবক সাত ীরা জলার সাত ীরা িস  কেলেজর ভাষক
(সমাজিব ান) জনাব তাপস মার সরকার সাত ীরা িস  কেলেজ সমাজিব ান িবষেয় ৩য় িশ ক পেদ জ তা
লংঘন ও জািলয়ািতর অিভেযাগ কের দেক আেবদন কেরন। দক কাযালয় অিভেযাগ র িবষেয় েয়াজনীয় ব া
হেণর জ  মাউিশেত রণ কেরন।

 
অিভেযােগর বণনা: আিম তাপস মার সরকার, সাত ীরা িস  কেলেজ ০১/০৮/২০১৫ তািরেখ যােগদান কিরযা়, অ বিধ

নােমর সিহত কমরত আিছ। সমাজিব ান িবষেযর় সহকারী অ াপক জনাব রিশদা আ ার ১১/০১/২০১৭ তািরেখ
অবসর হন করায ়৩য ়িশ েকর পদ  খািল হয।় গভিনংবিডর় ২৫ তম সভায ়২৭/০৩/২০১৭ তািরেখর িস া  মােতােবক
জ তার িভি েত আমােক ৩য ়িশ ক িহেসেব পদাযন় করা হয ়এবং এমিপও ি র জ  পািরশ করা হয।় িক  ত
জািলযা়িত কের জনাব মাঃে ইম ল হােেসন ক ৩য ় িশ ক িহেসেব মাউিশ ত নাম পাঠানাে হেযে়ছ। অিত স িত
০৭/১১/২০২১ ইং তািরেখ মাউিশ থেক ৩য ়িশ েকর এমিপও ি র জ  নােমর তািলকা কািশত হেযে়ছ। সখােন ৩য়
িশ ক িহেসেব জনাব মাঃে ইম ল হােেসন এর নাম কািশত হেযে়ছ সখােন ৩য ়িশ ক িহেসেব আমার কান নাম নই।
জনাব মাঃে ইম ল হােেসেনর যােগদান দখানাে হেযে়ছ ১১/১০/২০১৫ এবং পি কার িব াপন দখানাে হেযে়ছ
০৩/০৮/২০১৫। জনাব ইম ল হােেসন সমাজ িব ান িবষেযর় ৫ম িশ ক িহেসেব বতমােন কমরত। ১১/১০/২০১৫ তািরখ
জনাব মাঃে ইম ল হােেসেনর যাগদান যখন দখানাে হেযে়ছ তখন এই িবভােগ জনাব রিশদা ভা ার, জনাব শিফউর
রহমান এবং জনাব মাঃে মিন ামান এমিপও  িশ ক িহেসেব কমরত। ৩য ় িশ ক িহেসেব জনাব মাঃে ইম ল
হােেসন এর নাম কািশত হওযা় চরম জািলযা়িতর বিহঃ কাশ। অতএব, জনাব এ িবষেয ় যা়েজনীয ় ব া হণ করার
জ  আপনার সদয ়হ ে প কামনা করিছ।

এমতাব ায়, বিণত িবষয়  ১২ কম িদবেসর মে  সেরজিমেন তদ বক  মতামতসহ িতেবদন দািখল করার
জ  উপপিরচালক ( কেলজ)  এবং  সহকারী পিরচালক ( কেলজ)  মাউিশ,  আ িলক কাযালয় লনােক িনেদশ েম
দািয়  দান করা হেলা।

২৩-৬-২০২২
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িবতরণ :
১) উপপিরচালক (কেলজ), কেলজ শাখা, মা িমক ও উ  
িশ া লনা অ ল, লনা
২) সহকারী পিরচালক (কেলজ), কেলজ শাখা, মা িমক 
ও উ  িশ া লনা অ ল, লনা

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 
২) অ , সাত ীরা িস  কেলজ, সাত ীরা।
৩) জনাব মাঃ ইম ল হােসন, ভাষক (সমাজিব ান), সাত ীরা িস  কেলজ, সাত ীরা।
৪) জনাব তাপস মার সরকার, ভাষক (সমাজিব ান), সাত ীরা িস  কেলজ, সাত ীরা।
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মাঃ আব ল কােদর 
সহকারী পিরচালক
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