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ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০০১.১৯.৭৮ তািরখ: 
০৪ সে র ২০১৯

২০ ভা  ১৪২৬

িবষয়: জনাবজনাব  সরাতসরাত  জািময়াহজািময়াহ, , ভাষকভাষক, , সমাজকমসমাজকম  িবভাগিবভাগ, , কিরমগকিরমগ   কেলজকেলজ, , কিরমগকিরমগ --এরএর  িবরেিবরে
অিভেযাগঅিভেযাগ।।

সূ : ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৭৭.০০১.১৮.৩৩০ ১৬ অে াবর ২০১৮

িশ া ম ণালেয়র ারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৭৭.০০১.১৮.৩৩০, তািরখ-১৬-১০-২০১৮ মাতােবক জনাব
সরাত জািময়াহ, ভাষক, সমাজকম িবভাগ, কিরমগ  কেলজ, কিরমগ -এর িব ে  আনীত অিভেযাগ তদ

কের পািরশসহ িতেবদন দয়ার জ   অ েরাধ কেরন।

অিভেযাগঅিভেযাগ: : জনাব সরাত জািময়াহ ২০১০ সাল হেত ফ য়াির/২০১৯ি . পয  সহকারী িশ ক িহেসেব
কিরমগ  উপেজলাধীন আয়লা সরকাির াথিমক িবদ ালেয় কমরত আেছন। কিমরগ  মহািবদ ালেয় ২০১৪-১৫
সােল সৃ  পেদ িপতার চাকিরর বােধ িনেয়াগ া  হন। সৃ পেদ সরকাির বতন-ভাতািদ (এমিপও) দিরেত াপ
হেবন িবধায় িতিন সরকাির াথিমক িবদ ালয় হেত পদত াগ না কের গাপেন কিরমগ  মহািবদ ালেয় সমাজকম
িবভােগর ভাষক িহেসেব যাগদানপ  দািখল কের কেলেজ অ পি ত রেয়েছন।

এমতাব ায়, বিণত িবষয় তদ  কের ০৭ (সাত) কমিদবেসর মেধ  িতেবদন দািখেলর জ  পিরচালক ও
উপপিরচালক (কেলেজ), ঢাকা অ লেক তদ  কমকতা িনেয়াগ করা হল।

তদ  কমকতা িবিধ মাতােবক িটএ/িডএ াপ  হেবন।
যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।  

৫-৯-২০১৯

িবতরণ :
১) পিরচালক, পিরচালেকর দ র, মাধ িমক ও উ  
িশ া ঢাকা অ ল, ঢাকা
২) উপপিরচালক (কেলজ), কেলজ শাখা, মাধ িমক ও 
উ  িশ া ঢাকা অ ল, ঢাকা

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক (কেলজ-৩)

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০০১.১৯.৭৮/১(৫) তািরখ: ২০ ভা  ১৪২৬
০৪ সে র ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) যু সিচব, বসরকাির কেলজ-৬ শাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) অধ  , কিরমগ  কেলজ, িকেশারগ  (তদ  কােয তদ  কমকতােক সহেযািগতা করার
অ েরাধসহ)।

১



৩) ধান িহসাবর ণ কমকতা, ৪৫, পরুানা প ন, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৪) জনাব সরাত জািময়াহ, ভাষক (সমাজকম), িকেশারগ  (তদ  কােয তদ  কমকতােক
সহেযািগতা করার অ েরাধসহ)।
৫) জনাব মাঃ জিহ ল ইসলাম, াম-কিরমগ , পাঃ- কিরমগ , িকেশারগ  (তদ  কােয
তদ  কমকতােক সহেযািগতা করার অ েরাধসহ)।

৫-৯-২০১৯

মাঃ আব ল কােদর 
সহকারী পিরচালক (কেলজ-৩)
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