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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.২৭.০০৭.১৮.১২৬ তািরখ: 
০৩ সে র ২০২০

১৯ ভা  ১৪২৭

িবষয:় াদ রাদ র   জলারজলার   সদরসদর   উপেজলারউপেজলার   ফর াব াদফর াবাদ   িড িিড ি   কেলেজরকেলেজর   অিভঅিভ   ২জন২জন   িশ েকরিশ েকর   বতনবতন   ভাতাভাতা
িগতকরণিগতকরণ ।।

: মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর ারক নং৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০৩৪.১৯.২৫৫ তািরখ: ১১.৮.২০২০ি .

          উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, াদ র জলার সদর উপেজলার ফর াবাদ িডি  কেলেজর ২জন
িশ ক (১) জনাব মা: জাহা ীর হােসন (ইনেড  নং ৩০৯৩৯৩৪), ভাষক (ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত িবভাগ) এবং (২)
জনাব মা: নামান িসি কী (ইনেড  নং ৩০৯৫২৬৬), ভাষক (কি উটার) এর িব ে  মাননীয় িশ াম ী ডা. দী  মিন
এম.িপ. ক িনেয় সা াল িমিডয়ােত অপ চার চালােনার অিভেযােগ িডিজটাল িনরাপ া আইেন মামলা হয় এবং িলশ ক ক

ফতার হন। এ ছাড়া উ  অপ চার চালােনার িবষয়  মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র ক ক তদে  মান হেয়েছ। 

২.০  এমতাব ায়, িনে া  ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা :

 (ক)   াদ র জলার সদর উপেজলার ফর াবাদ িডি  কেলেজর ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত িবষেয়র ভাষক জনাব মা:
জাহা ীর হােসন (ইনেড  নং ৩০৯৩৯৩৪) এবং কি উটার িবষেয়র ভাষক জনাব মা: নামান িসি কী (ইনেড  নং
৩০৯৫২৬৬) এর এম.িপ.ও. সামিয়কভােব িগতকরণ; 

(খ)   ভাষক জনাব মা: জাহা ীর হােসন এবং ভাষক জনাব মা: নামান িসি কী এর  এম.িপ.ও. কন ায়ীভােব বািতল করা
হেব না স মেম তােদর কারণ দশােনা ;

(গ)  উভয় িশ ক হেত কারণ দশােনার জবাব াি র পর উ  জবােবর উপর মতামত দান কের জ িরিভি েত এ িবভােগ
িতেবদন রণ।

৩-৯-২০২০

মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র, িশ া ভবন, 
ঢাকা।

মাঃ কাম ল হাসান
উপসিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.২৭.০০৭.১৮.১২৬/১(৮) তািরখ: ১৯ ভা  ১৪২৭
০৩ সে র ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 

১



১) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
২) উপম ীর একা  সিচব, উপম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
৩) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা ।
৫) অ , ফর াবাদ িড ী কেলজ, সদর, াদ র।
৬) জনাব মা: জাহা ীর হােসন, ভাষক, ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত, ফর াবাদ িডি  কেলজ, সদর,
চা র।
৭) জনাব মা: নামান িসি কী, ভাষক, কি উটার, ফর াবাদ িডি  কেলজ, সদর, াদ র।
৮) অিফস কিপ।

৩-৯-২০২০
মাঃ কাম ল হাসান 

উপসিচব

২


