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িবষয়:

তদ কমকতা িনেয়াগ

দক ধান কাযালেয়র ারক নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.১২৭.১৯-১৪০০৭; তািরখ ১০/৪/২০১৯ি . মাতােবক নও া
জলার পারশা িডি কেলেজর ভার া অ
জনাব ের নাথ সাহার িব ে জনাব মা: রােকা ামান অথ আ সাত
ও ন িতর অিভেযাগ কেরন। উ অিভেযাগ তদ ব ক িতেবদন ১৫ কমিদবেসর মে
রণ করার জ মাউিশ
অিধদ ের রণ কেরন।
অিভেযােগর বণ না:
অিত িবনেয়র সিহত আপনার সদয় ও সহ িতশীল ি এই মেম আকষ ণ করিছ য, আিম িন
া রকারী নও া
জলাধীন পােরশা উপেজলার নীত র ইউিনয়েনর নীত র বাজােরর একজন অিধবাসী। অ কেলেজর অ
এমএম
রজাউল হক গত ২০১৬/ ন মােস অবসের যাওয়ার পর অ কেলেজর উপা
জনাব ের নাথ সাহা কেলেজর
ভার া অ ে র দািয় হণ কেরন। িতিন দািয় হেণর পর অ কেলেজর িবিভ আেয়র উৎস হেত া তহিবল
কেলেজর নােম কান াংক এ াকাউে টাকা জমা না িদেয় ফলস ভাউচার ি কের স দয় টাকা আ সাত কেরন।
এ াপাের অ কেলেজর ছা -ছা ী , ৩০/০৯/২০১৮ পিরচালক ন িত দমন কিমশন িবভাগীয় কাযালয় রাজশাহীেক
এবং ০৭/১১/২০১৮ চয়ার ান ন িত দমন কিমশন ধান কাযালয় স ন বািগচায় অিভযােগ রিজি কের ডাকযােেগ
পাঠানাে হয়। িক অতীব ঃেখর িবষয় আজ অবিধ তার কান তদ হয়িন। ২০১৬ ন মােসর পর িতিন অ কেলেজর
এইচ.এস.িস, কািরগির শাখা, িডি (পাস) ১ম, ২য় ও ৩য় এবং অনােস র ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪থ বেষ র ভিত িফ, ফরম
িফলাপ, েবশ প িবতরণ,কেলেজর িনজ জিম হেত া ধান, আমফল িব য়, র পােড়র গাছ িব য় এর টাকা,
ইত ািদ কেলেজর নােমর কান াংক এ াকাউে টাকা জমা না িদেয় আ সাত কেরন। কাশ থােক য, কেলেজর নােম
ই
াংেক একাউ খালা রেয়েছ যথাঃ (১) সােনালী াংক িল, পােরশা শাখা, নও া যার িহসাব নং ৩৩০০১০৪২, (২)
জনতা াংক, িনত র শাখা, পােরশা, নও া যার িহসাব নং ০১০০১২৪৬৫২৬৬৩, এবং মােক াইল াংক িশশার হাট
পােরশা, নও া। মােক াইল াংেক িশ ক িনয়ােেগর ডােেনশেনর টাকা জমা িছল। তার ন িতর ফেল ছা -ছা ী ও
সকল িশ কগেণর মে অসে াষ িবরাজ করেছ। তার ন িতর দফাওয়ারী বণ না িন প ◌ঃ (১) অ কেলেজ অিতথী
িশ ক ও কি উটার অপােরটেরর স ািন দান িবষেয় উপি ত গভিনং বিডর সভায় িনধ ািরত হওয়ার পেরও তা িতিন
কৗশেল র েলশন বিহেত মােট টাকার অংক উে খ না কের ৬/৭ মােসর অিতিথ িশ কেক ১৫,০০০/- টাকা ব াপনা
িবভােগর িশ ক মােজাে র রহমােনর িনকট ভাউচােরর মা েম দান কেরন। এখান থেকও িতিন অথ আ সােতর
অপেচ ায় িল থাকায় টাকার অংেকর ঘর িতিন খািল রেখ র েলশন বিহেত কৗশেল গভিনং বিডর সিহ কের নন। (২)
২০১৩-১৪ িশ াবেষ অনােস ৪৩ জন ফরম রণ কেরন যার আয় হয় ১,৬৫,৫০০/- টাকা তার ম থেক িবিড বাবদ খরচ
৬৪,৫৮৭/- টাকা। এখােত ২০১৪-২০১৫ িশ াবেষ অনােস র ছা /ছা ী ভিত বাবদ আয় ৪,৮২,১০০/- টাকা। আেবদন ফরম
বাবদ আয় হয় ১৪,৭০০/- টাকা। ২০১৫-২০১৬ িশ া বেষ র ১৭৭ জেনর ভিত থেক আয় হয় ৮,৪৯,৬৫০/- টাকা এবং য়
হয় ৪১,০০০/- টাকা এভােব ২০১৩-২০১৪ িশ াবষ হেত ২০১৬-২০১৭ িশ াবষ পয অনাস িণেত ভিত, ফরমপরণ
১

আেবদনপে মােট আয় হয় ২৮.৮৮.৪০০/- টাকা এবং য় হয় ৩,৮১,৪৯৯/- টাকা। খরচবােদ ২৫,০৬,৯০১/- টাকা
জমা/আয় ত অথ উ
থাকেলও স টাকা কেলেজর উে িখত । াংক একাউে জমা না িদেয় ফলস ভাউচার কের
তস প কেরন। এই ভােব িডি (পাস) ১ম, ২য় ও ৩য় বেষ র ২০১৪-২০১৫ িশ াবষ হেত ২০১৫-২০১৬ িশ াবেষ র আেয়র
টাকা াংেক। জমা না িদেয় য়া ভাউচার কের সম টাকা আ সাৎ কেরেছন। এইভােব এইচ.এস.িস ও কািরগির শাখায়
ভিত ও ফরমিফলাপ থেকও টাকা আ সাত কেরেছন। উে
য, ২০১৮ সােল। অনাস ৪থ বেষ র ৭৫ জন ছা -ছা ীর
ফরম রন বাবদ ২,৭৬,৯৮০/- টাকা আয় হয়। িতিন স টাকা াংেক জমা না িদেয় ফলস ভাউচার তরী কের খরচ
দিখেয়েছন। িবএম শাখায় ভিত বাবদ আয় হয় ২২,০০০/- টাকা এবং ফরম রণ বাবদ আয় হয় ১,৫৫,০০০/- টাকা এই
টাকাও একই প িতেত তস প কেরেছন। (৩) কািবখার বরা ত চাউল কেলেজর উ য়েন খরচ না কের েরাটাই
আ সাত কের যার ত পােরশা িপ,আই,ও অিফেস পাওয়া যােব।
তাই নয়, িতিন াংক জািলয়ািত করেতও
ছােড়নিন। িতিন পােরশা কেলেজর এম,িপ,ও শীেট সাপাহার মিহলা কেলেজর নাম বিসেয় জািলয়ািত কেরন। যার ত
পাওয়া যােব সাপাহার মিহলা কেলেজর উপা
ও মধইল জনতা াংেক। কাশ থােক য, ৮ আগ ২০১৮ িজও জারী
হওয়ার পর এনও (পােরশা) অ কেলেজর দখভাল কেরন, তারপেরও িতিন এখন পয বহাল তিবয়েত ন িত কেরই
যাে ন। এ াপাের এনও পােরশােক রিজি ডাকযােেগ অিভযােগ করেল অিফস সহকারী ওএস ের নাথেক মােবাইল
যােেগ ডেক তার কাছ থেক টাকা িনেয় অিভযােগ প
এনওর কােছ দােয়র কেরনিন। আরও উে
য, উ ু , িডি
পাশ, অনাস পরী ার ক িফর টাকা স ণ আ সাত কেরন এবং টাকার িবিনমেয় নকল করান। নকেলর ছিব মাণ
প দওয়া হলাে। উে
য, এলাকােত তার িব ে পাে ািরংও হেয়েছ। অতএব াথ না উ
ন িতবাজ ভার া
অ ে র িব ে আনীত অিভযােগ স হ ত তদ ব ক য়ােজনীয় ব া হেণর জ মহােদেয়র িনকট আ ল আেবদন
জানাি ।
বিণ ত িবষয় সেরজিমেন তদ ব ক
মতামতসহ ১৪ কম িদবেসর মে
সরকাির কেলেজর অ েক িনেদশ েম দািয় দান করা হেলা।
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িতেবদন দািখল করার জ

নও া

৭-৫-২০২২
মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক
ফান: +88-02-223351057
ইেমইল: dg@dshe.gov.bd

, নও া সরকাির কেলজ, নও া।
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) পিরচালক, পিরচালক ( দিনক ও সা িতক অিভেযাগ সল), ন িত দমন কিমশন
২) ভার া অ , পারশা িডি কেলজ, নও া।
৩) মা: রােকা ামান, নীত র বাজার, পারশা, নও া
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