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ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০২০.১৯.২২ তািরখ: 
১০ জা য়াির ২০২২

২৬ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় মা ড়ামা ড়া   জলারজলার   মহ দ রমহ দ র   উপেজলারউপেজলার   নহ াট ানহ াট া   গালসগালস   লল  এএ   আইিডয়ালআইিডয়াল   কেলেজরকেলেজর   অঅ   জনাবজনাব
রােম নাথরােম নাথ   ব াছােড়রবাছােড়র   িব েিব ে   তদতদ   িতেবদেনরিতেবদেনর   আেলােকআেলােক  ব াব া   হণহণ ।।

: ন িত দমন কিমশন, ঢাকার এর ারক নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.০৭৩.২১-২১৯৭৯,
তািরখ-১৪/০৯/২০২১ি .

ন িত দমন কিমশন, ঢাকার এর ারক নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.০৭৩.২১-২১৯৭৯, তািরখ-১৪/০৯/২০২১ি .
মাতােবক মা ড়া জলার মহ দ র উপেজলার নহাটা গালস ল এ  আইিডয়াল কেলেজর অ  জনাব রােম নাথ
বাছােড়র মা রা জলা শাসক ক ক ণ িতর তদ  িতেবদন বা বায়ন িবষেয় িবিধমেত েয়াজনীয় ব া হেণর
জ  অ েরাধ কেরন।

অিভেযাগের বণনা: মা ড়া জলার মহ দ র উপেজলার নহাটা গালস ল এ  আইিডয়াল কেলেজর অ  জনাব
রােম নাথ বাছােড়র মা রা জলা শাসক ক ক ণ িতর তদ  িতেবদন বা বায়ন িবষেয়  মাঃ রিশদ হাসান আেবদন
কেরন।

জলা শাসক, মা রা এর তদ  িতেবদেনর মতামত: অিভেযাগকারীগেণর ১৫  অিভেযােগর িবষেয় কান কাগজপ
দখােত পাের নাই। সব েলা অিভেযােগর সত তা াথিমকভােব তীয়মান হয়। অ ে র অিনয়ম েলা িন প:
১। িষ ভাষক রায় বাহা র দীঘিদন অ পি ত থাকেলও তােক বতন দওয়া হেয়েছ।
২। িনেয়াগ িগত হেলও ৫ জন িশ কেক নীিতমালা বিহ তভােব িনেয়াগ দয়া হেয়েছ।
৩। দািয়ে  অবেহলার কারেণ ২জন ছা  পরী া িদেত পাের নাই।
৪। এিডিপর ৫ ল  টাকােকান িহসাব দখােত পাের নাই।
৫। ছা -ছা ীেদর কাছ থেক ফরম রেনর িবষেয় অিতির  টাকাআদায় কেরেছন।
৬। ২০১৭ সােলর এইচএসিস ফরম রেণ ৭ ল  টাকার কান াংক েম  দখােত পাের নাই।
৭। অ  কেলেজ উপি ত না থেক হািজরা খাতায় া র কেরেছন।
৮। িবএম শাখা খালার জ  িশ কেদর কাছ থেক টাকা িনেয়েছন।
৯। এইচএসিস পরী াথ েদর কাছ থেক াক ক াল বাবদ ২০০ টাকা  কের নওয়া হেয়েছ।
১০। লন রানী নােম একজনেক অৈবধভােব িনেয়াগ দয়া হেয়েছ। পরবত েত তােক বাদ দয়া হেয়েছ।

এমতাব ায়,বিণত িবষেয় তদ  কিম র িতেবদেনর পযেব ণ, িবে ষণ ও মতামেতর ি েত ০৫( াচ) িদেনর মে
জবাব/ া া দান করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা এবং এ সং াে  ০৫ িদেনর মে  মতামত দােনর জ
গভািণং বিডর সভাপিতেক  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১০-১-২০২২
মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক

১



িবতরণ :
১) জনাব রােম নাথ বাছাড়, অ , নহাটা গালস ল 
এ  আইিডয়াল কেলজ, মহ দ র, মা রা।
২) সভাপিত, পিরচালনা পিরষদ, নহাটা গালস ল এ  
আইিডয়াল কেলজ, মহ দ র, মা রা।

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০২০.১৯.২২/১ তািরখ: ২৬ পৗষ ১৪২৮
১০ জা য়াির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিরচালক ( দিনক ও সা িতক অিভেযাগ সল), ন িত দমন কিমশন 
২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, মা রা
৩) পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া লনা অ ল, লনা,(সািবক সহেযািগতার অ েরাধসহ);
৪) উপপিরচালক (কেলজ), কেলজ শাখা, মা িমক ও উ  িশ া লনা অ ল, লনা (সািবক সহেযািগতার
অ েরাধসহ);
৫) জলা িশ া কমকতা (ভার া ), জলা িশ া অিফস, মা রা (সািবক সহেযািগতার অ েরাধসহ);
৬) মাঃ রিশদ হাসান , পািনঘাটা, মহ দ র, মা রা।

১০-১-২০২২
মাঃ আব ল কােদর 
সহকারী পিরচালক
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