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িবষয:় জ ামাল রজামাল র   জলারজলার   সদরসদর   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   িদগপাইতিদগপাইত   শাম লশাম ল  হকহক  িড ীিড ী  কেলজকেলজ   এরএর   লহ াসলহ াস   ওরেফওরেফ
মাঃমাঃ  আহসানউ াহআহসানউ াহ  ( ( ভাষকভাষক,,আই.িস .আই.িস. ,  ,  ইনেডইনেড   নং◌ঃনং◌ঃDD৩০০২৮৭৩০০২৮৭) ) কক  স ামিয়কসামিয়ক  বরখ াবরখ া   করণকরণ
সেসে

জামাল র জলার সদর উপেজলাধীন িদগপাইত শাম ল হক িড ী কেলজ এর জনাব লহাস ওরেফ মাঃ আহসানউ াহ,
ভাষক (ICT) দায়রা মামলা নং ৬৩৭/২০১৬ মামলায় ফতার হেয় গত ২৮/০৮/২০১৬ি . তািরেখ জল হাজেত যান।

পরবত েত িতিন জািমেন  হন। মামলা  এখনও িবচারাধীন রেয়েছ। দায়রা মামলা নং ৬৩৭/২০১৬ ধারা
৩৪১/৩২৩/৩৪/৩২৬/৩০৭/৩৬৪/৩০২/১১৪ দঃিবঃ মামলা চলমান থাকার কারেণ আসামী লহাস ওরেফ মাঃ
আহসানউ াহ- ক ফতার হওয়ার তািরখ ২৮/০৮/২০১৬ি . থেক তােপ ভােব সামিয়ক বরখা  কের অ
অিধদ রেক অবিহত করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হইল।

১৮-১-২০২১

িবতরণ :
১) অ , িদগপাইত শাম ল হক িড ী কেলজ, সদর, 
জামাল র। 
২) সভাপিত, গভিণং বিড, িদগপাইত শাম ল হক িড ী 
কেলজ, সদর, জামাল র

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক
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১৮ জা য়াির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া ময়মনিসংহ অ ল, ময়মনিসংহ
২) জলা িশ া কমকতা (ভার া ), জলা িশ া অিফস, জামাল র (িবষয়  িনি ত হওয়ার জ )।
৩) ব াপক, অ িণ াংক িলঃ, জামাল র শাখা, জামাল র।
৪) জনাব লহাস ওরেফ মাঃ আহসানউ াহ, ( ভাষক,আই.িস. ), িদগপাইত শাম ল হক িড ী কেলজ,
সদর, জামাল র
৫) জনাব এ. ক.এম মা ন শরীফ, ভাষক, কি উটার অপােরশন, িব,এম. শাখা, িদগপাইত শাম ল হক
িড ী কেলজ, জামাল র।
৬) সংর ণ, নিথ
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