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িবষয:় তদতদ   িতেবদেনরিতেবদেনর   িবষেয়িবষেয়  মতামতমতামত   দানদান ।।
িকেশারগ  জলার আর এস আইিডেয়ল কেলেজর সােবক অ  জনাব গালসান আরা বগম মাননীয় িশ াম ী মেহাদয়
বরাবের এক  আেবদন কেরন। মাননীয় ম ী ডা. দী মিন উ  আেবদন  মহাপিরচালক মেহাদয় বরাবের রণ কেরন।
 
বিণত িবষয়  সেরজিমেন তদ বক  মতামতসহ িতেবদন দািখল করার জ  পিরচালক ও উপপিরচালক
(কেলজ), মাউিশ, আ িলক কাযালয়, ময়মনিসংহেক দািয়  দান করা হয়। আ িলক পিরচালক তদ  কের মতামত
দািখল কেরেছন। তদ  কমকতার পািরশ িন প:
(১) িত ান েত অিবলে  যথাযথ িনয়েম একজন ণ অ  িনেয়াগ দয়া েয়াজন।
(২) বতমান ও সািবক অি িতশীলতা িনয় েণ অপারগ িজিবর বতমান সভাপিতর বতমান ময়াদকাল শেষ বয়স ও
অ তা িবেবচনায় আর এ পেদ না জিড়েয় অিভেযাগকারীর আেবদন অ যায়ী  স া  ে  িকেশারগ  জলা শাসকেক
অথবা অ  যা  কাউেক এ দািয়  দান করা যেত পাের।
(৩) িত ােনর িশ কগেণর ীয় থম এমিপও াি  ও পেদা িতর িবেবচনায় জ তা ম িনধারণ এবং তা সবে ে

েয়ােগর ব া করােনা দরকার।
(৪) বসরকাির িশ ক-কমচারী িবিধ ও সংি  লা িবিধ স েক এেকবাের ত  ানহীন আেলাচ  িত ােনর িশ ক
কমচারীগণেক যত ত স ব এতদসং া  িশ েণ আনা েয়াজন।
(৫) িত ােন বাউিবর কায েম অেনেকরই সংি  থাকার ই া থাকায় চলমান এসব কায ম এ িত ােন  চািলেয়
যেত বাউিবর িনেয়াগিবিধসহ অ া  িনেদশাবলী কেঠারভােব মা  করােনা উিচত।
(৬) স ািনত িত াতা য়েক কেলেজর ণ সভা ও িজিবর যাবতীয় সভায় যথাযথ স ােনর সােথ আম ণ জানােত
ও এেত মযাদা ণভােব তােদর অংশ হেণর েযাগ িদেত কেলজ ক প েক িনেদশনা দয়া যেত পাের। এবং সেবাপির
(৭) দির  অ িষত এলাকার িশ ার আশার তীক িত ােনর কামলমিত িশ াথ রা যেনা কান মেতই িজিব, অ ,
িশ ক-কমচারীগেণর ম কার িবরাজমান শীতল স ক িনেয় হতাশ না হেয় পেড় স াপাের সকল প েক িবেশষ
সতকতার িনেদশনা দয়া (তদ  দল ীয় দািয়  থেক তাৎ িণকভােব তা করার য়াস িনেয়েছ) অতীব েয়াজন।

এমতাব ায়, বিণত িবষেয় তদ  কিম র মতামত সং াে  কেলজ গভিনং  বিডর সভাপিতেক জ ির িভি েত মতামত
দান করার জ   িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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সভাপিত, গভিণং বিড
আর এস আইিডেয়ল কেলজ, িকেশারগ । 

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০৪৬.২০.২৭৯/১(৪) তািরখ: ১৮ চ  ১৪২৭
০১ এি ল ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া ময়মনিসংহ অ ল, ময়মনিসংহ
২) জলা িশ া কমকতা (ভার া ), জলা িশ া অিফস, িকেশারগ
৩) ভার া  অ , আর এস আইিডেয়ল কেলজ, িকেশারগ ।
৪) সংর ণ নিথ।
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