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িবষয:় স াত ীর াস াত ীর া   জলারজলার   ভা কাভা কা   াদ রাদ র   আদশআদশ  কেলেজরকেলেজর   গভিণংগভিণং  ব িডরবিডর   স ােবকসােবক  সভাপিতসভাপিত   ওও  স াত ীর াস াত ীর া
সদরসদর --২২   আসেনরআসেনর   মাননীয়মাননীয়   সংসদসংসদ   সদসদ   মীরমীর   মা াকমা াক  আহেমদআহেমদ   রিবরিব   ওও  অঅ   এআরএমএআরএম
মাবাে লমাবাে ল   হকহক  জ িতজ িত ’’রর   াচা িরতাাচা িরতা ,  ,  মতারমতার   অপ বহ ারঅপ বহ ার   ওও  ন িতরন িতর   অিভেযােগরঅিভেযােগর   িবষেয়িবষেয়
েয়াজনীয়েয়াজনীয়   ব াব া   হণহণ

ন িত দমন কিমশন, ঢাকার এর ারক নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.০৭৩.২১-২১৬৪৭, তািরখ- ১৪/০৯/২০২১ি .
মাতােবক সাত ীরা জলার ভা কা াদ র আদশ কেলেজর গভিণং বিডর সােবক সভাপিত ও সাত ীরা সদর-২
আসেনর মাননীয় সংসদ সদ  মীর মা াক আহেমদ রিব ও অ  এআরএম মাবাে ল হক জ িত’র াচািরতা,

মতার অপ বহার ও ন িতর অিভেযােগর িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ কেরন।

অিভেযােগর বণনা: সাত ীরা জলার ভা কা াদ র আদশ কেলেজর গভিণং বিডর সােবক সভাপিত ও সাত ীরা সদর-২
আসেনর মাননীয় সংসদ সদ  মীর মা াক আহেমদ রিব ও অ  এআরএম মাবাে ল হক জ িত’র াচািরতা,

মতার অপ বহার ও ন িতর  মা েম ভাষক (রা িব ান) শখ শির ল ইসলাম এর জ তা িবেবচনা না কিরয়া
িনয়র িশ কেক এমিপও করণ কাযকলােপর িব ে  শখ শির ল ইসলাম অিভেযাগ কেরন।  

বিণত অিভেযােগর িবষেয় তদ  কের িতেবদন দািখল করার জ  বিণত িবষয়  সেরজিমেন তদ বক 
মতামতসহ ১৫(পেনেরা) কমিদবেসর মে  িতেবদন দািখল করার জ  পিরচালক, উপপিরচালক (কেলজ) ও সহকারী
পিরচালক (কেলজ)  মাউিশ, আ িলক কাযালয়, লনােক দািয়  দান করা হয়। তদ  কমকতা মতামত দািখল কেরন।

মতামতঃ
(১) ভা কা াদ র আদশ কেলেজর প  ই  রিজ ার অ যাযী় জনাব শখ শির ল ইলােমর িনযা়েগ ও যােগদােনর ২৯
িদন পের পে র ারক নং ক ও খ িহেসেব বহার কের ারক দান করা হেযে়ছ। অিফস সহকারী ক ক একই পরী ার
২  ফলাফল িশট তিরর দায ় ীকার করা ও র েলশেন লখার ধরণ িভ  হওযা়য ়জনাব শখ শির ল ইসলাম দিশত
ফলাফল িশট  পরবত েত জন ত/ তির ত বেল। াথিমকভােব মেন হেযে়ছ। পরবত েত আেরক  ফলাফল িশট
তরীর জ  তৎকালীন অ  জনাব মাঃে রা ল হক দায ়এডা়েত পােরন না।
(২) জনাব শখ শির ল ইসলাম, ভাষক (রা িব ান) তীয ়িশ ক িহেসেব তার বতন-ভাতািদ াি র জ  মহামা
হাইেকােট ০৫/০২/২০১৯ি . তািরখ রীট িপ শন নং ১১৪৪/২০১৯ দােযর় কেরেছন িক  মহামা  হাইেকােটর এ সং া
িনেদশনার কান কিপ কেলজ ক প  পাযি়ন মেম সভাপিত মাননীয ়সংসদ সদ  িলিখত ভােব জািনেযে়ছন।
(৩) জনাব বা েদব মার িসংহ ক ক অ াত ি র মা েম তৎকালীন ানেবইস হেত এক  যা় ইনেড  নং সং হ
কেরিছেলন এ  সত  তেব অথ লনেদেনর সত তা পাওযা় যাযি়ন।
(৪) মােটা অংেকর অেথর িবিনময ়জনাব আর এম মােবাে ল হক এর অ  িহেসেব িনযা়েগ পাওযা়র সত তা মেলিন।
(৫) িবেশষ মতা আইেন নাশকতা মামলায ়অ  জনাব আর এম মােবাে ল হক চাজশীট  িক  জািমেন আেছন।

১



মামলা র িবচারকায চলমান।
(৬) অ  জনাব আর এম মােবাে ল হেকর বড ়ভাই এইচ এম মােদাে ল হক বরণ করায ়অিভযােগ  ত াহার
যাে ।
(৭) নকটার (সােবক ন ামস) ব ডা় ক ক দ  ত  অ সাের উপা  জনাব মাঃে ওবায় াহ এর ন ামস সনদ

যা়/ জাল বেল মাণ পাওযা় গেছ।
(৮) উ  মা িমক র থাকাকালীন সংি  িত ােন ি তীয ় িশ েকর বতন চা র অিভযােগ  সত , তেব জনবল
কাঠামাে ও এমিপও নীিতমালা ২০১০ এর ৯(খ) িবধান মেত সংি  িশ ক ে র িবষয়  িন ি  যাে ।
(৯) াগািরক জনাব রিহমা খা ন ও গােল িবভােগর ভাষক জনাব নাজ ল হেকর িনযা়েেগ জনবল কাঠামাে ও
এমিপও নীিতমালা ১৯৯৫ অ সরণ করা হযি়ন। এিবষেয ়তৎকালীন িনযা়েগ কিম  দায ়এডা়েত পাের না।
(১১) িড ী তীয ় পযােযর় িশ কেদর এমিপও ি র জ  জনাব আর এম মােবাে ল হক ক ক িস  কেলেজর
অ ে র বাসা থেক অথ হেণর অিভযােগ র সত তা পাওযা় যাযি়ন।

এমতাব ায়, বিণত িবষেয় তদ  কিম র পযেব ন ও মতামত িবে ষন বক 
(১) মতামত নং ১, ৩, ৭, ৮, ৯ এর িবষেয় অ েক ০৩(িতন) কমিদবেসর মে  া া/জবাব রেণর জ
 িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।  যথা সমেয় জবাব রণ না করেল ার জবাব নই বেল ধের নয়া হেব। একই িবষেয়
০৩ (িতন) কম িদবেসর মে  মতামত রেণর জ  গভিনং বিডর সভাপিতেক  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
(২) মতামত-২ এ উি িখত িরট িপ শন নং ১১৪৪/২০১৯ এর সবেশষ অব া ০৫ ( াচ) কম িদবেসর মে  মাউিশ
অিধদ রেক অবিহত করার জ  অ েক িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

১৯-৪-২০২২

িবতরণ :
১) মাননীয় সংসদ সদ  মীর মা াক আহেমদ রিব, 
সভাপিত (সােবক), গভিনং বিড, ভা কা াদ র আদশ 
কেলজ, সাত ীরা।
২) অ , ভা কা াদ র আদশ কেলজ, সাত ীরা।

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক

ফান: +88-02-223351057
ইেমইল: dg@dshe.gov.bd
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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

১৯-৪-২০২২
মাঃ আব ল কােদর 
সহকারী পিরচালক

২


