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িবষয:় িসেলটিসেলট   জলারজলার   ব াডবাড   হ াইহ াই   লল  এএ   কেলজকেলজ   এরএর   কেলজকেলজ   শাখ ারশাখ ার   ২২   জনজন   িশ েকরিশ েকর   এম.িপ.ওএম.িপ.ও  ি রি র
আেবদনআেবদন   নানা   করারকরার   িবেষেয়িবেষেয়  মতামতমতামত   দানদান ।।

উপ  িবষেয়র পির ি েত জানােনা যাে  য, িসেলট জলার বাড হাই ল এ  কেলজ এর কেলজ শাখার িশ ক
জনাব রাকসানা বগম, ভাষক(বাংলা) ও জনাব আ  সাইদ, ভাষক(ইংেরিজ) ক এম.িপ.ও ি র তািলকা থেক বাদ
দয়া হেয়েছ মেম মা িমক ও  উ  িশ া অিধদ ের অিভেযাগ দােয়র কেরন। অিভেযাগ  মাউিশ অিধদ র থেক তদ
করা হেয়েছ। 

িতেবদনিতেবদন   িন পিন প  : জনাব রাকসানা বগম, ভাষক(বাংলা) ও জনাব আ  সাইদ, ভাষক(ইংেরিজ) িশ ক য়
মা িমক পযােয়র এম.িপ.ও  িশ ক(ইনেড  নং ২৬৩৭৫১ ও ১৩৮৫৩৯)। তােদরেক সরকাির িবিধ মাতােবক
কেলজ পযােয় ভাষক িহেসেব িনেয়াগ দান কেরন এবং িনেয়াগপে  ব পেদর এম.িপ.ও উে ালন করেবন মেম
িনেয়াগপ  দান করা য়। স মাতােবক অিভেযাগকারী িশ কগণ কেলজ পযােয়র এম.িপ.ও ি র ব পয  সহকারী
িশ ক িহেসেব বতন ভাতা উে ালন কেরন। িক  এখােন উে  য, ল পযায় থেক কেলজ পযােয় িনেয়াগ দান করা
হেলও তারা ল পযােয়র সহকারী িশ ক পদ থেক পদত াগ কেরনিন এবং বতন ভাতা উে ালন অ াহত রােখন।
অপরপে  কেলজ অ  জানান, িতিন অিভেযাগকারী িশ ক েয়র নাম ােনিজং কিম র সভাপিত বরাবের াব পশ
কেরন। িক  সভাপিত িভ মত পাষণ কেরন এবং ই জন িনেয়াগ া  িশ কেক এম.িপ.ও এর জ  মাউিশেত পাঠান।
কেলজ পযােয় বাংলা ও ইংেরিজ িবষেয় িনেয়াগ িবিধ অ সরণ কের একািধক ভাষক িনেয়াগ দান করা হেয়েছ এবং
তারা এখনও কমরত আেছন।

এমতাব ায়, িসেলট জলার বাড হাই ল এ  কেলজ এর কেলজ শাখার িশ ক জনাব রাকসানা বগম, ভাষক
(বাংলা) ও জনাব আ  সাইদ, ভাষক(ইংেরিজ) ক এম.িপ.ও ি র আেবদন রণ না করার িবষেয় মতামত দােনর
জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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সভাপিত, গভিনং বিড, বাড হাই ল এ  কেলজ, 
িসেলট।

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক
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