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তািরখ:

২০ আষাঢ় ১৪২৭

০৪ জুল াই ২০২০
রাজশাহী জলার বাঘা উপেজলাধীন মিন াম আদশ কেলজ এর এমিপও সং া কায ম
িগত রাখা সে ।
জনাব মা: আ াছ আলী, সভাপিত,মিন াম আদশ কেলজ এর অিভেযাগ;

উপযু িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে য, রাজশাহী জলার বাঘা উপেজলাধীন মিন াম আদশ কেলজিট
২০২০ সােল এমিপওভু হয়। কেলেজর সভাপিত দাবী কের জনাব মা: আ াছ আলী কেলেজর এমিপও
কায ম িগত রাখার জ আেবদন কেরন। অিভেযাগকারী জানান য, িতিন গত ০৫/০৪/২০১৮ তািরখ থেক
পরবতী ২ বছর ময়ােদর জ বিণত িত ােনর সভাপিত মেনানীত হন। কিমিটর ময়াদ থাকা অব ায়
িত ােনর ভার া অধ
গাপেন অ একজনেক সভাপিত কের কিমিট গঠন কেরন। গিঠত কিমিটর
সভাপিতর া ের িশ ক-কমচারীেদর এমিপওভুি র জ অনলাইেন আেবদন কেরন। জনাব মা: আ াছ আলী
দাবী কেরন িতিন এখেনা বধ সভাপিত িহেসেব আেছন স
ে তার া র ব িতত দািখলকৃত িশ ককমচারীেদর এমিপও কায ম িগত রাখার জ আেবদন কেরন।
অিভেযাগিট তদ করার জ উপাধ , রাজশাহী সরকাির কেলজ, রাজশাহী ও সহকারী পিরচালক(কেলজ),
মাধ িমক ও উ িশ া, রাজশাহী অ ল, রাজশাহীেক তদ কমকতা িনেয়াগ করা হয়।
এমতাব ায়, অিভেযাগিট তদ কের
করা হেলা।

মতামতসহ তদ

িতেবদন দািখল করার জ

িনেদশ েম অ েরা

৪-৭-২০২০
মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক

িবতরণ :
১) উপাধ , রাজশাহী সরকাির কেলজ, রাজশাহী;
২) সহকারী পিরচালক (কেলজ) (চলিত দািয় ),
কেলজ শাখা, মাধ িমক ও উ িশ া রাজশাহী অ ল,
রাজশাহী

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০০৪.২০.২১৬/১(৪)
১

তািরখ:

২০ আষাঢ় ১৪২৭
০৪ জুল াই ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) পিরচালক, মাধ িমক ও উ িশ া রাজশাহী অ ল, রাজশাহী
২) সভাপিত, গভিনং বিড, মিন াম আদশ কেলজ, বাঘা, রাজশাহী;
৩) অধ , মিন াম আদশ কেলজ, বাঘা, রাজশাহী;
৪) সংর ণ নিথ।
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