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িবষয:় তদতদ   কমকতাকমকতা   িনেয়াগিনেয়াগ
: দক ধান কাযালেয়র ারক নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.১১৫.২২-১৫৪৪৬; ১৯/৪/২২

দক ধান কাযালেয়র ারক নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.১১৫.২২-১৫৪৪৬; ১৯/৪/২২ মাতােবক চ াম জলার
সাতকািনয়া আদশ মিহলা কেলেজর িপয়ন িময়া হােছন এর জাতীয় পিরচয়প  জািলয়ািতর অিভেযাগ কের .হক দেক
আেবদন কেরন। দক কাযালয় অিভেযাগ র িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  মাউিশেত রণ কেরন।

অিভেযােগর বণনা: চ াম জলাধীন সাতকািনযা় আদশ মিহলা কেলেজর িপযন় িমযা় হােেছন এর ন িত ও জা িরর
িবষেয ় িতকার লােভর আশায ়আমরা এলাকাবাসী আপনার শরণাপ  হেযি়ছ। তার বসতবািড ়মিহলা কেলেজর সােথ
লগােযা় হওযা়য ় তার অিনযম়, দৗরাে র কােছ িত ান  িজি  হেয ় পেডে়ছ। কননা, িতিন চাকরী কেরন তার
মিজমািফক আর সারা ণ  থােকন পা বত  সাতকািনযা় হাসপাতােল িতিদেনর খা  সরবরাহ, লবণ বসা ও
জাযগ়া জিম বচােকনার দালািলর কােজ। উ  িমযা় হােেছন চাকিরেত মযা়দ ি র জ  তার জাতীয ়পিরচযপ়  পয
স ণ পাে  ফেলেছন। চাকিরেত অৈবধভােব িবধা ভােেগর জ  একই ি  ’বার ’রকম জাতীয ় পিরচযপ়
বািনেযে়ছ, এরকম জ  জািলযা়িত বােধ হয ়ি তীয়  নই। তার ত জ  তািরখ ২৭/০৮/১৯৬২ তািরখ এবং িতিন স
তািরখ উে খ কের চাকিরেত যােগদান কেরন। ২০০৮ সেন জাতীয ়পিরচযপ়  ণযন় করা হেল তােতও স তািরেখর
উে খ করা হয।় তার সসমেযর় মািসক বতনভাতার িববরণী বিহেতও স তািরেখর উে খ পাওয ়যায।় িক  পরবত েত
কেলজ অ ে র পরামেশ চা রীর মযা়দ ি র জ  িতিন জাতীয ়পিরচযপ়ে  তার নাম যমন পিরবতন কের ফেলেছন,
তমিন জ  তািরখও আট বছর কিমেয ়১৪/০২/১৯৭০ তািরখ কের িনেযে়ছন। জা ির করেত িগেয ়িতিন আর তার মেয়
লাভলী আ ার-এর জ  তািরখ দিখেযে়ছন ০৩/০২/১৯৮৪ তািরখ। যা ারা ঝা যাে  মা  বার বছেরর িশ কােল িতিন
িবেয ়কেরেছন এবং তর/ চৗ  বছেরর নাবালক বযে়স হেযে়ছন ক ার িপতা।  তাই নয,় তার ১৫ বছেরর ছােট সহােদয়
ভাই এর এই বযস় জািলযা়িতর কারেণ হেয ় গেছন তার চেয ়২ বছেরর বড।় এসব িবষয ় মাণ কের, িনঃসে েহ িতিন
চা রীেত অৈবধ িবধা ভােেগর জ  জাতীয ় পিরচযপ়ে র ’বার রকম ত  িলিপ কেরেছন। যা আইনত মারা ক
শাি যাে  অপরাধ বেট।  তাই নয,় উ  িমযা় হােেছন-এর রেযে়ছ কেলেজর ছা ীেদর সােথ অশালীন বহার ও যৗন
হযর়ািনর জঘ  আচরেণর অসং  অিভযােগ। গত স ােহও একজন ছা ীর গােয ়হাত তােলায ়ও শারীিরকভােব নােজহাল
করেল ঘটনায ়কেলেজর ছা ীেদর মােঝ জ  িনেযে়ছ অনমনীয ় িবে াভ। হযর়ানীর িশকাের ছা ীর পা ধের মাফ চেয়
ঘটনার ধামাচাপা দওযা়র চ া করেলও উ  ছা ী ও অিভভাবকেদর তী  অসে াষ যেকান েত ঘটােত পাের
অ ীিতকর ঘটনা। আশা কির িবষয় লাে যথাযথ তদ বক ন িতবাজ িমযা় হােেছেনর জাতীয ়পিরচযপ়ে  জািলযা়িতর
মা েম অৈবধভােব সরকারী িবধা ভােগ করার িবষেয ়কেঠার ব া হণ কের ন িতর িবষেয ়আপনােদর দাযব় তা
িনি ত করেবন।

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

১



 হেলা।

২৪-৬-২০২২

িবতরণ :
১) পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া চ াম অ ল, 
চ াম
২) সহকারী পিরচালক (কেলজ), কেলজ শাখা, মা িমক 
ও উ  িশ া চ াম অ ল, চ াম

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক

ফান: +88-02-223351057
ইেমইল: dg@dshe.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০২০.১৯.২৮২/১(৪) তািরখ: ১০ আষাঢ ়১৪২৯
২৪ ন ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিরচালক ( দিনক ও সা িতক অিভেযাগ সল), ন িত দমন কিমশন
২) অ , সাতকািনয়া আদশ মিহলা কেলজ, চ াম।
৩) িময়া হােছন, অিফস সহায়ক, সাতকািনয়া আদশ মিহলা কেলজ, চ াম।
৪) .হ , এলাকাবাসীর পে
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মাঃ আব ল কােদর 
সহকারী পিরচালক
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