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৯ মাঘ ১৪২৬

িবষয়: িসেলটিসেলট  জলারজলার  িব নাথিব নাথ  আমজদআমজদ  উ াহউ াহ  িড ীিড ী  কেলেজরকেলেজর  অধঅধ   জনাবজনাব  মামা: : নছারনছার  আহমদআহমদ  কতৃককতৃক
জ তাজ তা  ল নল ন, , িভেড টিভেড ট  ফা ডফা ড  নানা  খালাখালা  ওও  হয়রািনহয়রািন  করারকরার  অিভেযাগঅিভেযাগ।।

িসেলট জলার িব নাথ আমজদ উ াহ িড ী কেলেজর জনাব নাছিরন জাহান, ভাষক(অথনীিত) এর িবষেয়
ম ণালেয়র ারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৭৭.০০১.১৮.৩১৬ তািরখ : ০১/০১/২০২০ মাতােবক িনে া
িস া  গৃহীত হেয়েছ।
(ক) িসেলট জলার িব নাথ আমজদ উ াহ িড ী কেলেজর অধ েক জাতীয় িব িবদ ালেয়র অিধভু
বসরকাির কেলজ িশ কেদর চা রীর শতাবলী র েলশন(সংেশািধত), ২০১৯ এর ৩১ ারা অ সাের নাছিরন

জাহানসহ সকল িশ কেদর িবিধেমাতােবক ভিব ত তহিবল সং া  িবধা দান;
(খ) জনাব নাছিরন জাহান, ইনেক স : ৩০৯০৪৫২ , ভাষক(অথনীিত) ক িবিধেমাতােবক তহিবল সং া

িবধা দান;
(গ) অধ সহ সকল িশ ক-িশি কা এবং কমকতা-কমচারীেদর জ তার মা সাের িডিজটাল হািজরা
প িতর(সফটওয়ারসহ আ সংিগক) েয়াজনীয় সংেশাধন;
(ঘ) অধ  জনাব মা: নাছার আহমদ সরকাির নীিতমালা অমা , কেলজ পিরচালনায় অদ তা এবং জ তা
লংঘন কেরেছন মেম তদ  তদে  তীয়মান হওয়ায় তােক এ প কাজ হেত িবরত থাকা এবং ভিব েতর জ
সতক করা।
এমতাব ায়, ম ণালেয়র িনেদশনা অ সাের িস া সমহূ বা বায়ন কের ৭(সাত) কমিদবেসর মেধ  বা বায়েনর

িতেবদন মাউিশেত দািখল করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২৩-১-২০২০

িবতরণ :
১) সভাপিত, গভিনং বিড,, িব নাথ আমজদ উ াহ 
িডি  কেলজ, িব নাথ, িসেলট
২) (১) অধ িব নাথ আমজদ উলাহ িডি  কেলজ, 
িব নাথ, িসেলট
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জনাব নাসিরন জাহান, ভাষক(অথনীিত), িব নাথ আমজদ উ াহ িডি  কেলজ, িসেলট
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