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২৭ ভা  ১৪২৯

িবষয:় কারণকারণ   দশােনাদশােনা   সং াসং া
: ন িত দমন কিমশন, ঢাকার এর ারক নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.৪২৫.১৯-৩৬০৫০, তািরখ-১৯/৯/২০১৯ি .

উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, সাত ীরা জলার কালীগ  উপেজলার িশ  রজা কেলেজর
অ ে র অৈনিতক এবং বআইিন কাযকলাপ সং া  অিভেযাগ এবং জনবল কাঠােমা ও এমিপও নীিতমালার িনেদশনা

িতপালন না কের একইসােথ ই  িত ােন কমরত থাকার অিভেযাগ তদে  মািণত হওয়ায় ১. জনাব জয়  মার
ঘাষ, অ ; ২. জনাব িদি  রাণী ম ল, ভাষক ( পৗরনীিত); ৩. জনাব ণাল কাি  া, ভাষক ( েগাল ও পিরেবশ);
৪. জনাব িজ.এম.আ  হাসান, ভাষক (সািচিবক িব া); ৫. জনাব মাঃ মহসীন হােসন, ভাষক (ইসলামী িশ া); ৬.
জনাব মাঃ িজয়াদ আলী, ভাষক ( ি িব া)-এর এমিপও কন বািতল করা হেব না স িবষেয় ০৩ কম িদবেসর মে

া া দােনর জ  অ েক এবং একই িবষেয় ০৩ কম িদবেসর মে  মতামত দােনর জ  গভিনং বিডর সভাপিতেক
িনেদেশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

িনধািরত সমেয়র মে  জবাব দান না করেল বিণত িবষেয় তােদর জবাব নই মেম তীয়মান হেব।

১১-৯-২০২২

িবতরণ :
১) সভাপিত, গভিনং বিড, িশ  রজা কেলজ, কালীগ , 
সাত ীরা
২) অ , িশ  রজা কেলজ, কালীগ , সাত ীরা

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক

ফান: +88-02-223351057
ইেমইল: dg@dshe.gov.bd
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিরচালেকর দ র, মা িমক ও উ  িশ া লনা অ ল, লনা
২) জনাব িদি  রাণী ম ল, ভাষক ( পৗরনীিত), ণাল কাি  া, ভাষক ( েগাল ও পিরেবশ), িজ.এম.আ
হাসান, ভাষক (সািচিবক িব া), মাঃ মহসীন হােসন, ভাষক (ইসলামী িশ া), মাঃ িজয়াদ আলী,

ভাষক ( ি িব া), িশ  রজা কেলজ, কালীগ , সাত ীরা
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৩) সংর ণ কিপ।
৪) ৩. জনাব ণাল কাি  া, ভাষক ( েগাল ও পিরেবশ),
৫) ৪. জনাব িজ.এম.আ  হাসান, ভাষক (সািচিবক িব া),
৬) ৫. জনাব মাঃ মহসীন হােসন, ভাষক (ইসলামী িশ া),
৭) ৬. জনাব মাঃ িজয়াদ আলী, ভাষক ( ি িব া),
৮) সংর ণ,
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মাঃ আব ল কােদর 
সহকারী পিরচালক
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