গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
িশ া ম ণালয়
মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
বসরকাির কেলজ শাখা
www.dshe.gov.bd
ঢাকা
৯ চ ১৪২৭
তািরখ:
২৩ মাচ ২০২১

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০৩৪.১৯.২৬১
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:

াদ র জ লার ফ র াবাদ িডি কেলেজ র তদ িতেবদন ।
(১) মাউিশর ারক নং ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০৩৪.১৯.২৬২ তািরখ : ১৩/০৮/২০২০ ি .
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উপ
িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে য, াদ র জলার সদর উপেজলাধীন ফর াবাদ িডি কেলেজর অ
জনাব মা: হাছান খােনর কেলেজ অিনয়িমত উপি িত, Sk-F নামক ঔষধ কা ানীেত চাকরীর অিভেযাগ, আিথ ক
অিনয়ম, কেলেজর ইসলােমর ইিতহাস িবষেয়র ভাষক জনাব মা: জাহা ীর হােসন এবং কি উটার িবষেয়র
ভাষক জনাব মা: নামান িসি কীর িশ াগত যা তার সনদ যাচাই, িনেয়াগ ি য়া যথাযথ িছল িকনা িবষয় েলা
সেরজিমেন তদ কের িতেবদন দয়ার জ পিরচালক, উপপিরচালক(কেলজ) এবং সহকারী পিরচালক (কেলজ),
মা িমক ও উ িশ া, িম া অ ল, িম ােক তদ কমকতা িনেয়াগ করা হয়। তদ কমকতাগণ তদ িতেবদন
দািখল কেরন।
তদ কমকতার মতামত : (১) অ
জনাব মা: হাছান খােনর কেলেজ অিনয়িমত উপি িতির সত তা পাওয়া গেছ; (২)
অ
জনাব মা: হাছান খােনর Sk-F নামক ঔষধ কা ানীেত( ােনজার, র েলটরী এ ােফয়াস পেদ) চাকরীর
মাণ পাওয়া গেছ; (৩) আিথ ক য় িতিন একাই কেরেছন এবং আিথ ক েয়র ে সরকাির য় নীিত অ সরণ করা
হয়িন; (৪) কেলজ গভিনং বিডর ০৮/১০/২০২০ তািরেখর সভায় কেলেজর অ
জনাব মা: হাছান খােনর পদত াগপ
হীত হেয়েছ; (৫) জনাব মা: জাহা ীর হােসন ক ক কেলেজ দািখল ত অনাস এবং মা াস এর সনদ
জাল।
(৬)িব িব ালয় ম রী কিমশেনর ওেয়বসাইেট দিশত অ েমািদত িব িব ালেয়র তািলকায় America
Bangladesh University এর নাম না থাকায় জনাব মা: নামান িসি কীর ােচলর ও মা াস পরী ার
সনেদর স কতা িনি ত হওয়া যায়িন (৭) কি উটার িবষেয়র ভাষক িহেসেব জনাব মা: নামান িসি কীর িনেয়াগ
পরী ায় িডিজ’র িতিনিধ িছল না, ফলাফল শীেট িডিজ’র িতিনিধর া র জাল করা হেয়েছ।
তদ িতেবদেনর মতামেতর ি েত মা িমক ও উ িশ া অিধদ েরর িস া িন প :
(১) ইেতামে কেলজ অ
মাহা দ হাছান খান পদত াগ কেরেছন এবং ার পদত াগপ গভিনংবিডর সভায় হীত
হেয়েছ িবধায় অ
পদ
হেয় গেছ। গভিনং বিড
পেদ অ
িনেয়ােগ িবিধেমাতােবক ত ব া করেবন;
(২) ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত িবষেয়র ভাষক জনাব মা: জাহা ীর হােসন এর িশ াগত যা তার সনদ জাল
মািণত হওয়ায় ােক িবিধেমাতােবক চাকির ত করার িবষেয় গভিনং বিড ব া হণ করেবন; সনদ জািলয়ািতরা
কারেণ ার িব ে ফৗজদারী মামলা দােয়র করার জ গভিনংবিড ব া হণ করেবন;
(৩) িব িব ালয় ম রী কিমশেনর ওেয়বসাইেট দিশত অ েমািদত িব িব ালেয়র তািলকায় America
Bangladesh University এর নাম না থাকায় জনাব মা: নামান িসি কী, ভাষক, কি উটার িশ া এর
ােচলর ও মা াস পরী ার সনেদর স কতা িনি ত হওয়া যায়িন; কি উটার িবষেয়র ভাষক িহেসেব জনাব মা:
নামান িসি কীর িনেয়াগ পরী ায় িডিজ’র িতিনিধ িছল না, ফলাফল শীেট িডিজ’র িতিনিধর া র জাল করা হেয়েছ
মেম তদে মািণত হেয়েছ। এ সকল কারেণ ােকও চাকির ত করার লে গভিনং বিড িবিধেমাতােবক েয়াজনীয়
ব া হণ করেবন; ুয়া সনদ ও িনেয়াগ পরী ার ফলাফল জািলয়ািতর কারেণ ার িব ূে ফৗজদারী মামলা
১

দােয়র করার জ গভিনংবিড ব া হণ করেবন।
যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।
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সহকারী পিরচালক
িবতরণ :
১) সভাপিত, গভিনং বিড, ফর াবাদ িডি কেলজ,
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা:
১) সিচব, মা িমক ও উ িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) পিরচালক, মা িমক ও উ িশ া, িম া অ ল, িম া
৩) সংর ণ নিথ।
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