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৩ াবণ ১৪২৫

িবষয়: িশ ািশ া  িত ানসমেূহিত ানসমেূহ  সংগিঠতসংগিঠত  িবিভিবিভ   অিনয়েমরঅিনয়েমর  অিভেযাগঅিভেযাগ  সং াসং া ।।

      উপযু  িবষেয় িনে া  কেলজসমূহ হেত া  অিভেযােগর িবষেয় েযাজ  ে  পিরদশন/তদ  সােপে
েয়াজনীয় ব ব া হণ কের ৩০(ি শ) িদেনর মেধ  ম ণালয়েক অবিহত করার জন  িনেদশ েম অনুেরাধ করা

হেলা:
ং

নং
িত ােনর নাম ও িঠকানা অিভেযাগসমূহ

০১. বয়ালী কেলজ
 সুিখপরু,টা াইল।            
               

অধ ে র দনুীিত এবং অথ আ সােতর অিভেযাগ তদ সহ কেলজ পিরদশন ও
িনরী ার আেদশ দােনর আেবদন।

০২. আকবর আলী খান কািরগির
ও বািণজ  কেলজ
 দাউদকাি , কুিম া।

আকবর আলী খান কািরগির ও বািণজ  কেলেজর সােবক অধ  ড: মা:
আ রু রা াক কতৃক িত ােনর মূল কাগজপ , দিলল দ ােবজ ও অেথর
িহসাব বুিঝেয় না দওয়ায় কেলজ পিরচালনা ও তদ  কায ম ব াহত হওয়ার
অবিহত করণ ।

০৩. আ ু াহ আল মাহমুদ িড ী
কেলজ
 বাগহাটা, িসরাজগ ।

আ ু াহ আল মাহমুদ িড ী  কেলেজর (পবু নাম: বাগবাটী িডি  কেলজ)
পিরসংখ ান িবষেয়র ভাষক পেদ অৈবধ িনেয়ােগর িব ে  তদ  পবূক
েয়াজনীয় ব ব া হণ।

০৪. ফুলবািড়য়া িব িবদ ালয়
কেলজ
 ফুলবািড়য়া, ময়মনিসংহ।

মামলা সং া  কারেণ বগম ফিজলাতুে ছা মুিজব মিহলা মহািবদ ালয়,
ফুলবাড়ীয়া ময়মনিসংহ এর সরকারী করেণর সকল কায ম ব  রাখা সে ।

০৫. কসলকাঠী িড ী কেলজ
 বােকরগ ,     বিরশাল।

বিরশাল জলার বােকরগ  উপেজলাধীন কলসকাঠী িডি  কেলেজর ভাষক
(রসায়ন) পেদ িনেয়ােগ দ◌ূন্ীিত  সে ।

০৬. গাপালপরু িড ী কেলজ
গাপালপরু,নােটার

 
 

চাকুরীেত যাগদান এবং বেকয়া বতনভাতািদ দােনর  অনুমিত দান

০৭. চাটিখল মিহলা িডি
কেলজ 
চাটিখল, নায়াখালী।
 
 

একজন চির হীন িশ েকর ারা সামািজক ক া ার সৃি র ব াপাের অিভেযাগ।

১



০৮. মেডল মিহলা কেলজ
 ডুমুিরয়া, খুলনা।

মেডল মিহলা কেলজ চুকনগর ডুমুিরয়া খুলনা অধ  এর দনূীিতর
অিভেযাগ।

০৯. নােয়ব আলী কেলজ
 দিব ার, কুিম া।

কুিম া জলার দিব ার উপেজলাধীন ফেতহাবাদ ােম স ূণ অৈবধভােব
নােয়ব আলী কেলজ াপেনর িব ে  যথাযথ ব ব া হেণর আেবদন।

১০. ণবতী িডি  কেলজ
 দৗ াম, কুিম া।

কুিম া জলার চৗ াম উপেজলাধীন ণবতী িডি  কেলজ এর উপাধ
মা: জািকর হােসন এর িনেয়াগ তদ  কিমিটর িরেপাটকতৃক অৈবধ মািণত
হওয়ায় তার িনেয়াগ বািতলসহ এমিপও িগতকরণ সে ।

১১ খােতমুন মঈন মিহলা িড ী
কেলজ, বকশীগ ,
 জামালপরু।

জামালপরু জলার বকশীগ  উপেজলাধীন খােতমুন মঈন মিহলা িড ী
কেলজ এর ভাষক (িহসাব িব ান) জনাব মা. রজব আলীর িব ে  কেলজ
ফাে র টাকা আ সাত সহ, অৈবধ িনেয়াগ িনেয় এম, িপও এর টাকা
আ সােতর িবষেয়  অিভেযাগ দােয়র সে ।

১৮-৭-২০১৮

মহাপিরচালক
মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র

নািছমা খানম
উপসিচব
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) অধ , ...............।
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নািছমা খানম 
উপসিচব
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