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িবষয়:

উপযু িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে
য, রাজশাহী জলার বায়ািলয়া উপেজলাধীন মসিজদ িমশন
একােডিমক এর িশ ক জনাব মা: মাই ল ইসলাম, ভাষক ােসর কায েম িনয়িমত উপি ত থােকন না।
ােসর িবষয় িনেয় কান িকছু বলেত গেল িশ াথীেদর মিক দান কেরন মেম জনাব মা: আিরফুল ইসলাম
নােমর একজন িশ াথী অিভেযাগ দােয়র কেরন। অিভেযাগকারী আরও জানান য, জনাব মা: মাই ল ইসলাম
রাজশাহী মহানগরী জামায়াত ইসলােমর সে টারী। এছাড়াও িতিন রাজশাহী শহেরর ল ীপুের অবি ত জমজম
ইসলামী হাসাপাতােলর এম.িড পেদ কমরত। িতিন একাধীক িত ােন দািয় পালন কেরন িবধায় কেলেজ এেস
হািজরা খাতায় া র কের চেল যান। এেত িশ াথীরা পাঠদােন ব থ হন। অিভেযাগিট তদ পূব ক ব ব া হেনর
জ আেবদন কেরন।
অিভেযাগিট তদ করার জ সহকারী পিরচালক(কেলজ- সিসপ), মাধ িমক ও উ
রাজশাহীেক তদ কমকতা িনেয়াগ করা য়।
এমতাব ায়, িত ানিট সেরজেমন পিরদশন কের
িনেদশ েম অ েরাধ করা হইল।

মতামতসহ তদ

িশ া, রাজশাহী অ ল,

িতেবদন দািখল করার জ

িবিধ মাতােবক িটএ/িডএ াপ হেবন
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মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক

সহকারী পিরচালক (কেলজ) (চলিত দািয় ), কেলজ
শাখা, মাধ িমক ও উ িশ া রাজশাহী অ ল,
রাজশাহী
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) পিরচালক, মাধ িমক ও উ িশ া, রাজশাহী অ ল, রাজশাহী
২) জনাব ....................................
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৩) সভাপিত, গভিনং বিড, মসিজদ িমশন একােডিম, বায়ািলয়া, রাজশাহী
৪) জনাব ...........................।
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