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িবষয়: রাজশাহীরাজশাহী  জলারজলার  পিুঠয়াপিুঠয়া  উপেজলাধীনউপেজলাধীন  প ুপ ু  িশিশ   িনেকতনিনেকতন  সমি তসমি ত  অৈবতিনকঅৈবতিনক  কেলজকেলজ  এরএর  বাংলাবাংলা
িবষেয়রিবষেয়র  ভাষকভাষক  মামা: : মু লমু ল  হােসনহােসন  এরএর  এমিপওএমিপও  বািতলকরণবািতলকরণ

সূ : জনাব মা: আতাউর রহমান, ভাষক(বাংলা) এর অিভেযাগ।

উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, রাজশাহী জলার পুিঠয়া উপেজলাধীন প  ু িশ  িনেকতন
সমি ত অৈবতিনক কেলজ এর বাংলা িবষেয়র ভাষক জনাব মা: মু ল হােসন এর এমিপও বািতল করার জ
জনাব মা: আতাউর রহমান, ভাষক(বাংলা) অিভেযাগ দােয়র কেরন। অিভেযাগকারীরা জানান য, িতিন গত
১৬/০৬/২০০২ তািরেখ প  ু িশ  িনেকতন সমি ত অৈবতিনক কেলেজ বাংলা িবষেয়র ২◌্য় িশ ক িহেসেব
যাগদান কেরন। বাংলা িবষেয়র ১ম িশ ক ভাষক(বাংলা) জনাব মা: হােতম আলী গত ১৮/০৮/২০১৩ ি .

তািরেখ পদত াগ কেরন। জনাব মা: মু ল হােসন ২০১১ সােল বাংলা িবষেয়র িবষেয়র ততৃীয় িশ ক িহেসেব
যাগদান কেরন। জনাব মা: মু ল হােসন জুিনয়র হও◌্য়ায় এমিপওভুি র জ  িত ান থেক উেদ াগ হণ

করা হেল পুিঠয়া থানার সহকারী জজ আদালেত মাক মা দােয়র করা য়। উ  মাক মায় ায়ী িনেষধা া
আেছ। আদালেতর িনেষধা া অমা  কের মা: মু ল হােসনেক এমিপওভু  করা করা হেয়েছ যা বআইিন। 

 অিভেযাগিট তদ  কের িতেবদন দয়ার জ  উপিরচালক (কেলজ), মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র,
রাজশাহীেক তদ  কমকতা িনেয়াগ করা হেলা। 

এমতাব ায়, িত ানিট সেরজিমেন পিরদশন কের  মতামতসহ তদ  িতেবদন দািখল করার জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 
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উপপিরচালক (কেলজ) (চলিত দািয় )
কেলজ শাখা
মাধ িমক ও উ  িশ া রাজশাহী অ ল, রাজশাহী

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, মাধ িমক ও উ  িশ া রাজশাহী অ ল, রাজশাহী
২) অধ , প  ুিশ  িনেকতন সমি ত অৈবতিনক কেলজ, পিুঠয়া, রাজশাহী;
৩) সংর ণ নিথ;
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মাঃ আব ল কােদর 
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