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এর িব ে িবভাগীয় ব ব া হণ

িকেশারগ জলার পৗর মিহলা কেলজ-এর ভাষক জনাব মাঃ সাই র রহমান উ
শরীফ সািদ এর িব ে এমিপও না করােনার অিভেযাগ কেরন।

কেলেজর অধ

জনাব

আেবদেনর িববরণঃ িকেশারগ জলার পৗর মিহলা কেলজ-এর ভাষক জনাব মাঃ সাই র রহমান জানান য,
২৪/০১/২০১৯ি . তািরেখ এনিটআরিসএর মাধ েম ভাষক (উি দিব ান) পেদ িনেয়াগ া হেয়
১১/০২/২০১৯ি . তািরেখ যাগদান কেরন। ১০/০৪/২০১৯ি . তািরেখ েয়াজনীয় কাগজপ সহ এমিপওভুি র
জ অনলাইেন আেবদন কেরন। অধ অ কেলেজর অনাস শাখার সৃ পেদ ২০১৮ সােল িনেয়াগ া জনাব
সাইফুল ইসলাম জুেয়ল, ভাষক (উি দিব ান) িদেয় হাইেকােট িরট িপিটশন নং ১৯২৪/২০১৯ দািখল করান।
বিণত কারেণ িকেশারগ সদর উপেজলা িশ া কমকতা এমিপও আেবদনিট বািতল কের দন এবং মাধ িমক ও
উ িশ া অিধদ েরর আইন শাখার মতামত পশ করেত বেলন। মতামত দােনর জ অধ ও উপেজলা
িশ া কমকতা কান রকম ব ব া হণ না করায় - েনািদত হেয় মাউিশর আইন শাখার মতামেতর জ
আেবদন কির। মাউিশর মতামেত “অনাস কােস জনবলকাঠােমা ২০১৮ ত কান প াটান না থাকায়
এমিপওভুি র েযাগ নই” মেম উে খ কেরন। উ মতামত উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসােরর দৃি েগাচর
হেল িতিন পুনরায় আেবদন করেত বেলন। িক অত
ঃেখর িবষয় অ কেলেজর অধ , জনাব শরীফ সািদ
উ মতামত উেপ া কেরন এবং অনলাইেন আেবদেন বাধা দান কেরন। িতিন িনেয়ােগর পূব থেক িবিভ
রকেমর অ িবধাসহ হয়রািন করেছন। উনার িনেদেশই জনাব সাইফুল ইসলাম িরট মামলািট দােয়র কেরন। উ
ভাষকেক িতিন ২০১৮ সােল মাউিশর কান িতিনিধ ব িতত িনেয়াগ দান কেরন। উ
ভাষক ছাড়াও অ
কেলেজ বশ িকছু িশ েক অনাস শাখায় িনেয়াগ দয়া হেয়েছ। যার ি েত এনিটআরিসর পািরেশর পর অ
কেলজ হেতই মহাদয়েক িববাদী কের হাইেকােট িট িরট িপিটশন দািখল হেয়েছ। অধ
কতৃক এমন
াচািরতার দ ন মাননীয় ধানম ী কতৃক মধাবী িশ ক িনেয়াগ িকয়া বার বার বাধা
হেব যা িশ ার
মানউ য়েন িব প িতি য়া সৃি করেব।
উে খ য িন
া রকারী একিট সরকাির চাকির ছেড় িশ কতা ভােলােসেস বসরকাির িশ কতা পশায়
িনেয়ািজত হেয়িছ এবং সরকাির চাকির আেবদেন কান বয়স আর অবিশ নই।
এমতাব ায় উপিরউ িবষেয়র আেলােক মানিবক িদক ও িশ ার মান উ য়েন িবেশষ িবেবচনায় অ কেলেজর
অধ , জনাব শরীফ সািদ এর িব ে যথাযথ িবভাগীয় ব ব া হেণ ও িন া রকারীেক যাগদােনর তািরখ
হেত এমিপওভুি জ
েয়াজনীয় ব ব া হেণ মেহাদেয়র মিজ হয়।
অিভেযাগিট তদ কের িতেবদন দািখল করার জ
ময়মনিসংহেক তদ কমকতা িনেয়াগ করা হেলা।

পিরচালক ও উপপিরচালক (কেলজ), আ িলক কাযালয়,
১

তদ কমকতােক সেরজিমন তদ কের আগামী ০৭ (সাত) কমিদসেসর মেধ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হইল।

িতেবদন দািখল করার জ
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মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক

িবতরণ :
১) েফসর মাঃ আজহা ল হক, পিরচালক, মাধ িমক
ও উ িশ া অিধদ র, ময়মনিসংহ অ ল,
ময়মনিসংহ।
২) সহকারী পিরচালক (কেলজ), কেলজ শাখা,
মাধ িমক ও উ িশ া ময়মনিসংহ অ ল,
ময়মনিসংহ
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) উপপিরচালক (কেলজ), কেলজ শাখা, মাধ িমক ও উ িশ া ময়মনিসংহ অ ল,
ময়মনিসংহ
২) জলা িশ া কমকতা (ভার া ), জলা িশ া অিফস, িকেশারগ
৩) শরীফ সািদ, অধ , পৗর মিহলা কেলজ, িকেশারগ ।
৪) মাঃ সাই র রহমান, ভাষক (উি দিব ান), পৗর মিহলা কেলজ, িকেশারগ ।
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