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িবষয:় তদতদ   কমকতাকমকতা   িনেয়াগিনেয়াগ
উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, দক কাযালেয়র ারক
নং-০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.০৫৮.২২.১১১৪২; ১৬/০৩/২২ি . মাতােবক িপেরাজ র জলার মঠবািড়য়া উপেজলাধীন
সাফা িডি  কেলেজর ভার া  অ  িবনয়  বল এর িব ে   উ  কেলেজর অিফস সহকারী জনাব  ফিরদা
ইয়াসিমন ন িতর অিভেযাগ কেরন। উ  অিভেযােগর িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  দক মাউিশেত রণ
কের।

অিভেযােগর বণনা: “আিম িন  া রকারী এই মেম অিভযােগ দােযর় কিরেতিছ য, িপরােজ র জলার মঠবাডী়যা়
উপেজলার ঐিতহ বাহী সাফা িড ী কেলেজর ভার া  অ  িবনয ়  বল গত ০১/০৪/২০১৯ তািরখ ঐ কেলেজ
যােগদান কেরন। িতিন অত  ভাবশালী ি । মতার অপ বহার কের সকল িনযম়নীিত উেপ া কের নানা ন িতেত
জিডে়য ়পেডন়। িডি  উপ ি র নােম ১৩০ জন ছা -ছা ীেদর কাছ থেক ২০০/- টাকা কের িবনা রশীেদ ৪৭,০০০/- টাকা
হণ কের, নঃরায ়এ াসাইনেম  নওযা়র নােম িবনা রিশেদ ৩০০/- টাকা কের ৭৫,০০০/- টাকা, অেটা পােশর েবশপ

িবতরেন িবনা রশীেদ ১০০/- টাকা কের ২৪,৭০০/- টাকা, ক  িফ এর নােম ২০২০ সােল ১৬০/- টাকা হাের ৬৪৮ জন
ছা  ছা ী কাছ থেক ১,০৯,৪৪০/- টাকা, কেলেজর ের মাছ চােষর নােম এস এমিসর সভাপিত 
 আশরা র রহমােনর কাছ থেক ১০ হাজার টাকা িনেয ়৬ হাজার টাকার মাছ ফালান, কেলেজর কাটা তােরর বডা়র
নােম সভাপিতর কাছ থেক ২৫ হাজার টাকা িনেয ়অ বিধ বডা় দওযা় হযি়ন এবং রা ার জ  টাকা দান করা হেলও
এখন পয  রা া করা হযি়ন। িতিন  কেলেজর রা ার জ  ২ হাজার ইট এর ভাউচার জমা দন অথচ ইট আেনন মা  ১
হাজার, র েলশন িবহীন কেলেজর অথ আ সাৎ এর উে ে  ই ধরেনর রিশদ বহার কের থােকন। যাহা নীিতমালা
বিহ ত। কেলেজর রাতন ভবেনর ৩ হাজার ২ শত টাকার কাজ কের ভাউচার কেরন ৩২ হাজার টাকা। ছাডা় ভার া
অ  িবনয ়  ল গত ১৩/০৫/২০২১ তািরখ রাত ৮.০০ টার সময ়অ ে র ছেল সকত ও ৪ জন লাকসহ ই খান
মহগনী গাছ ও ই খান িশ  গাছ টমটম ভিরযা় মঠবাডী়যা় িনযা় যায।় যাহার  ৪০ হাজার টাকা। িতিন িবিভ  সময়
কেলেজর উ িলত অেথর ােযর় অিতির  টাকার পিরমাণ ায ়২ ল  টাকা অ ে র কােছ হ  ম দ রেযে়ছ। যাহা
জ রী িভিতে  অিডট হওযা় যা়েজন। উে িখত সাফা িডি  কেলেজর ভার া  অ  িবনয ়  বেলর সীমাহীন
ন িতর িবষয়  আমেল িনেয ়তদ বক যা়েজনীয ় ব া হেণর জ  আেবদন কেরন ।

বিণত িবষয়  সেরজিমেন তদ  বক  মতামত সহ ১২ কম িদবেসর মে  িতেবদন দািখল করার জ
পিরচালক ও সহকারী পিরচালক (কেলজ), মাউিশ, আ িলক কাযালয়, বিরশালেক িনেদশ েম দািয়  দান করা হেলা। 
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ি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

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 , সাফা িডি  কেলজ, মঠবািড়য়া, িপেরাজ র।
৩) জনাব ফিরদা ইয়াসিমন, অিফস সহকারী, সাফা িডি  কেলজ, মঠবািড়য়া, িপেরাজ র।
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