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িবষয:় লনালনা   জলারজলার   ব য়াঘাট াব য়াঘাট া   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   ব ারআিড়য়াবারআিড়য়া   শহ ীদশহ ীদ   ারনীারনী  কেলজকেলজ   এরএর   অঅ   এরএর   িব েিব ে
কমেলশকমেলশ  সরকারসরকার ,  ,  ভাষকভাষক((কি উটারকি উটার   িশ ািশ া ) ) অৈবধভােবঅৈবধভােব   ন িতরন িতর   মা েমমা েম   িনেয়াগিনেয়াগ   দােনরদােনর   িবষেয়িবষেয়

ব াব া   হণহণ
ন িত দমন কিমশন, ঢাকার এর ারক নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.০৫৩.২১-১৭২২০, তািরখ-১১/০৮/২০২০ি .
মাতােবক লনা জলার ব য়াঘাটা উপেজলাধীন বারআিড়য়া শহীদ ারনী কেলজ এর অ  এর িব ে  কমেলশ
সরকার, ভাষক(কি উটার িশ া) অৈবধভােব ন িতর মা েম িনেয়াগ দােনর এক  অিভেযাগ দােয়র কেরন।

বিণত িবষয়  সেরজিমেন তদ  বক ১০(দশ) কমিদবেসর মে  িতেবদন দািখল করার জ  পিরচালক ও সহকারী
পিরচালক (কেলজ), মাউিশ, আ িলক কাযালয়, লনােক দািয়  দান করা হয়। তদ  কমকতা িতেবদন দািখল কেরন।

মতামতঃমতামতঃ
১। জনাব মাহা দ আলীর বােরাআিড়য়া মা িমক িব ালেয়র সহকারী ধান িশ ক িহেসেব কমরত থাকা অব ায়
বােরাআিড়য়া শহীদ রণী মহািব ালেয়র ভার া  অ  এবং পরবত েত অ ে র দািয়  হণ িবিধ স ত হয়িন।
যিদও কেলজ  নন-এমিপও  িছল তথািপও তার িব ালেয়র ব াপনা কিম র বা মিত ( র েলশেন িস া সহ)
নয়া সমীচীন িছল।
২। অ  জনাব মাঃ তারাব আলী শখ এর িনেয়াগ সং া  অিভেযাগ  যথাযথ নয়।
৩। জনাব ত য় মার ম ল, ভাষক (কি উটার)  িনেয়াগকালীন কা  িশ াগত যা তা অজন করেত পােরন িন।
৪। জনাব কমেলশ ম ল অিভেযাগকারী ও ভাষক (কি উটার) এর দাবীর সমথেন িতিন িনেজ এবং কেলজ ক প
কউই কান কাগজপ  উপ াপন করেত পােরনিন িবধায় সংি  কেলেজ তার িশ ক িহেসেব থাকার িবষয় র মাণ
পাওয়া যায়িন।
এমতাব ায়,  বিণত িবষেয় তদ  িতেবদন এর পযােলাচনা ও মতামত িবে ষণ বক পিরলি ত তে র ি েত
অ েক ০৩(িতন) কম িদবেসর মে  া া দান, যথা সমেয ়জবাব রেণ াথতায় জবাব নই বেল ধের নয়া হেব।
একই িবষেয় গভিনং বিডর সভাপিতেক িতন কম িদবেসর মে  মতামত দােনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

১০-২-২০২২

িবতরণ :
১) সভাপিত, গভিনং বিড,  বারআিড়য়া শহীদ ারনী 
কেলজ, ব য়াঘাটা, লনা। 

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক
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২) অ ,  বারআিড়য়া শহীদ ারনী কেলজ, ব য়াঘাটা, 
লনা।
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিরচালক ( দিনক ও সা িতক অিভেযাগ সল), ন িত দমন কিমশন
২) সহকারী পিরচালক, সাধারণ শাসন শাখা , মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র
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