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তদ কমকতা িনেয়াগ ।

নও া জলার বালাৈতড় িসি ক হােসন িডি কেলেজর অ
ক ক জাল/ য়া কাগজপ দািখলকরণ িবষেয় উ
কেলেজর অথ নীিত িবষেয়র ভাষক এক অিভেযাগ দােয়র কেরন।
অিভেযােগর বণ না: “আিম মাে: এরশাদ আলী, িপতাঃ মাঃে সােবর আলী, মাতাঃ সিরজান বগম, ামঃ াদ র, ডাকঘরকািলগ হাট, উপেজলা- তানাের, জলা- রাজশাহী, ভাষক অথ নীিত িবভাগ, বালাৈতড় িসি ক হােেসন িড ী কেলজ,
ডাকঘর-বালাৈতড়, উপেজলা িনয়ামত র, জলা-নও া। আিম আমার িনয়ােগ সং া স ক ত উপ াপন করলাম।
আমার িবষেয়র িনেয়ােগদােনর/ িব ি কােশর িজিব ক ক িস া ০৬/০৩/২০১৫ ি : ০৫ নং আলােচ িবষয়। িনেয়ােগ
িব ি কােশর পি কার নাম দিনক সমকাল ও দিনক সান সাইন, তািরখ: ০১/০৪/২০১৫ ি :। বাছাই ও িনয়ােগ বােড
গঠেনর িজিব ক ক িস া ২৮/০৪/২০১৫ ি : তািরখ। আমার ৩য় পেদর িনয়ােগ িনিমে গত ৩১/০৭/২০১৫ ি ঃ তািরেখ
িলিখত ও মৗিখক পরী া অ ি ত হয়। আিম উ পরী ায় ১ম হেয় িনব ািচত হই। ৩য় পেদর িনয়ােগ বােেড র পািরশ
কেলেজর | গভিনং বিড ক ক অ মােদন হয়। যার অিধেবশন নং-ি :, ০৫/২০১৫, তািরখ ২২/০৮/২০১৫ ি ঃ। অ
কেলেজর অ
ড. মাঃে আমজাদ হােেসন িতিন গত ৩১/০৮/২০১৫ ি : তািরেখ আমােক িড ী ৩য় পেদ িনয়ােগ প
দান কেরন। িনয়ােগ পে র ারক নং-বািসহােিডক/িন-২৬/১৫, আিম গত ০২/০৯/২০১৫ ি : তািরেখ রােজ ধবার
সকাল ১১:০০ ঘ কায় কেলেজ ৩য় পেদ যােগদান কির। কেলজ গভিনং বিড ক ক আমার ৩য় পেদর িনয়ােগ ও যােগদান
অ মােিদত হয়, যার অিধেবশন নং-০৬/২০১৫, তািরখ ২৯/১০/২০১৫ ি :। অ
তখিন আমােক আমার িনয়ােেগর
কাগজপ ািদ রণ কেরন যা এখনাে আমার িনকট পির ার রেয়েছ । পরবত েত গত ২০/০২/২০১৬ ি : তািরেখ িড ী
অথ নীিত ২য় পদ
হওয়ায় জাতীয় িব িব ালেয়র িবিধ মােতােবক ও গভিনং বিডর িস া েম গত ১৫/০৩/২০১৬
ি : তািরেখ আমােক িড ী ৩য় পদ থেক িড ী ২য় পেদ সব স িত েম সম য় করা হয়। এই মেম অ
মহােদয়
আমােক ২য় পেদর সম েয়র স ক র েলশন দান কেরন। যার অিধেবশন নং ০২/২০১৬ ি ঃ, তািরখ-১৫/০৩/২০১৬
ি ঃ। পদায়েনর পের িতিন নরায় আমােক ২য় পেদর িনয়ােগপ
দান কেরন। যার
ারক নংবািসহােিডক/িন-৩/১৬,তািরখ ১৬/০৩/২০১৬ ি :, এবং ২০/০৩/২০১৬ ি : তািরেখ রােজ রিববার সকাল ১০:০০ ঘ কায়
আমােক ২য় পেদর যােগদান প দান কেরন।
িক আমার এম.িপ.ও ি র আেবদন অনলাইেন রণ করার সময় অ
মহােদয় এক অসৎ উে
িনেয় অেথ র
লােেভ আমার বধ িনয়ােগ বােেড র আসল সকল কাগজপ ািদ ট ািরং কের অ
অিতির
াচ িবষয় যমনবাংলা, ইংেরজী, দশন, রা িব ান ও গােল অৈবধ িনয়ােগ দিখেয়েছন। এই াচ িবষয় আমার িশ ক িনয়ােগ িনব াচনী
বােেড জাতীয় িব িব ালেয়র িতিনিধ মনােনয়ন স িচ েত এবং িনয়ােগ িনব াচনী কিম েত িডিজ মহােদেয়র
িতিনিধ িহসােব উপি ত থাকা স িচ েত উে খ নাই। অিতির এই াচ িবষয় আমার িনয়ােেগর আসল ল
র েলশেন ও কান িচ েত এবং িনয়ােগ িব ী পি কার সােথও িমল নাই। যার জ আমার অজাে গােপেন িতিন
কাগজপ আমােক না দিখেয় এবং আমােক সে না িনেয় একাই আমার িনয়ােেগর স ক ফাইল রন না কের িতিন
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আমার িনয়ােগ সং া ল কাগজপ ািদ ট ািরং কের িনেজর মত কাগজপ তির কের আমার িনয়ােেগর ল
র েলশন কাটাকা বা ঘষামাজা কের অিতির
াচ িবষয় বিসেয়েছন যা আমার িনয়ােেগর কান আসল কাগেজর
সে িমল নাই। আেবদন করার েত আমার আসল সকল কাগজপ ািদ ট ািরং কের আমার এম.িপ.ও ি র জ ১ম
আেবদন িতিন গােপেন গত ০২/০৫/২০২০ ি : তািরেখ রণ কেরন। একই তািরেখ আমার কেলেজর িড ী শাখার সকল
িশ ক ও কমচারীর আেবদন রণ কেরন িক আমার সহ সকল িশ েকর ফাইল িরেজ হয়। িরেজে র কারণ আমার
সহ সকল িশ েকর একই িছল। িরেজে র কিপ িতিন দাণ কেরন। পরবত েত গত ২৮/০৭/২০২০ ি : তািরেখ নরায়
আমার আেবদন সহ সকল িশ েকর আেবদন রণ কেরন এবং সকল িশ েকর বতন হেয় যায়। িক আমার ফাইল
িরেজ হেয় যায়। যা আমােক িতিন দখান নাই। িক আমার িনয়ােেগর স ক কাগজপ
রণ না করায় এবং র েলশন
কাটা কা বা ঘষামাজা থাকায় রাজশাহী আ িলক অিফেস আমার এম.িপ.ও ফাইল বািতল বেল িবেবিচত হয়। তখন
আমার বতন না হওয়ার কারণ আিম জানেত চাই। আিম আমার ফাইল দখেত চাই ও িরেজ কিপ চাই িক িতিন
আমােক দন নাই। ঐ সময় িতিন বেলন সামা
ল আেছ, আিম ক কের িনব, সামেনর ধােপ আিম তােমার বতন কের
িদব। িম কাউেক িক বলবা না, অ মা ষেক জানাজািন করাে না। বলাবিল করেল তােমার বতন কের িদব না।
কেলেজর কান িশ কেক ও গভিনং বিডেক বলেত িনেষধ কেরন, িতিদন কেলেজ যেতও িনেষধ কেরন এবং কেলেজ
আিম গেল যন কেলজ টাইেমর পের যাই সটা বেলন। এম.িপ.ও আেবদেনর সময় হেল িতিন আেবদেনর ঐ কেয়ক িদন
কেলেজ ক মত আেসন না, আমার ফান িরিসভ কেরন না। িবিভ তালবাহানা করেত থােকন। আিম িতনার কথায়
পচাপ িছলাম িক িতিন িবিভ অপেকৗশেল সময় পন করেত থােকন।
ার, এক পযােয় আিম আমার বতন না হওয়ার আসল কারণ অিফেসর মা েম জানেত পাির এবং আমার বতেনর জ
পাঠানাে কাগজ িল আিম সং হ কির। সখােন দখা যায় আমার িনয়ােেগর স ক কাগজপ িলর সােথ রণ ত
কাগজপে র কান িমল নাই। িতিন আমার িনয়ােগ ৩য় পদ এবং পের সম েয়র ২য় পদ এই মেম আমার বতেনর কাগজ
রণ কেরনিন। আমার িনকট আমার বধ িনয়ােেগর আসল সকল পির ার র েলশন সহ যাবতীয় ল কাগজ প
রেয়েছ। বতমােন অ
মহােদয় আমার সংে তমন কান যােগাযােগ কেরন না, আমার কান কথা শােেনন না। আিম
যােগাযােেগর চ া কেরও িতনােক পাইনা।বতমােন িতিন িবিভ অপেকৗশেল কালে পন করেছন। আমার বতেনর জ
বতমােন িতিন কান পদে প িনে ন না। এখন িতিন রাজশাহী আ িলক িশ া অিফেসও যাে ন না। িতিন আমােকই
অিফেস যােগাযােগ কের বতন কের িনেত বলেছন। অ
িনেজর অপরাধ কানাের জ আমার িব ে িভি হীন িক
কথা বাতা বলেছন। িতিন আরাে বেলন, আিম তােমার বতন করেত গেলই আমার বড় সম া হেব। তখন উপায় না পেয়
আিম রাজশাহী আ িলক িশ া অিফস ক আমার িবষয় জানাই। এক পযােয় ে য় পিরচালক ার আমার িবষয়
আমেল িনেয় গত ২৭/১০/২০২১ ি ঃ তািরেখ আমার কেলেজ িগেয় তদ কের িতিন আমার িনয়ােগ সং া আসল সকল
কাগজপ ািদ িনেয় আেসন এবং অ ে র ট ািরং করা কাগজপ িনেয় আেসন। তখন অ
িনেজর ল ীকার কের
আইিন া া সহ গত ১২/০৮/২০২১ ি ঃ তািরেখ আমার স ক কাগজপ ািদ অনলাইেন রাজশাহী আ িলক অিফেস
রণ কেরেছন তা িতিন আমােক বেলন। িক আজ অবিধ আমার বতন হয়িন। অতএব,জনাব আপনার িনকট আমার
আ ল আেবদন আমার স ক িনয়ােগ িবিধ অ সাের ত সমেয়র মে
য়ােজনীয় ব া হণ কের আমার অথ ৈনিতক
সংকট িনরসেন আমার বতন ভাতা চা করেন মহােদয় আপনার একা -মিজ কামনা করিছ “
বিণ ত িবষয় সেরজিমেন তদ ব ক
মতামত সহ ১৪ কম িদবেসর মে
িতেবদন দািখল করার জ নও া
সরকাির কেলেজর অ
ও ইংেরিজর সহকারী অ াপক মাঃ জািকর হােসনেক িনেদশ েম তদে র দািয় দয়া
হেলা।
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মাঃ আব ল কােদর
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সহকারী পিরচালক
িবতরণ :
১) অ , নও া সরকাির কেলজ, নও া।
২) জনাব মাঃ জািকর হােসন, সহকারী অ াপক
(ইংেরিজ), নও া সরকাির কেলজ, নও া।
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) অ , বালাৈতড় িসি ক হােসন িডি কেলজ, নও া।
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