
মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার 
কেলজ শাখা

ারক ন র: ৩৭.১১.৪০৪১.৪৪১.৩৩.০০১.২০.১০ তািরখ: 
১৯ আগ  ২০২০

৪ ভা  ১৪২৭

িবষয:় কারণকারণ   দশােনাদশােনা   সেসে
: জলা শাসক,যেশার ক ক ০৩-০৮-২০২০ ি . তািরেখ -০৫.৪৪.৪১০০.০০১১১.০২৫.২০১৯-১৯৭ নং ারেক

িরত তদ  িতেবদন

উপ  িবষয় ও ে র ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, খিবর-উর-রহমান কেলজ, বাঘারপাড়া, যেশার এর গভািনং বিডর
সভাপিত জনাব র মাহা দ পােটায়ারীর িব ে  অিনয়ম, িনযাতন, িনমমতা, শংসতা ও িতিহংসাসহ নানািবধ অিভেযােগর

ি েত জলা শাসক, যেশার ক ক ারক -০৫.৪৪.৪১০০.০০১১১.০২৫.২০১৯-১৯৭, তািরখ- ০৩-০৮-২০২০ এক  তদ
িতেবদন পাওয়া গেছ। উ  তদ  িতেবদেন গভিণং বিডর সভাপিতর িব ে  আিনত অিভেযাগস হ তদ  কিম র িনকট

সত  বেল তীয়মান হেয়েছ, িবধায় তদ  িতেবদেনর আেলােক সংি  কেলেজর গভািনং বিডর সভাপিতর িব ে  েয়াজনীয়
ব া হণ করার জ  বলা হেয়েছ। 

বিণত অব ায়, জলা শাসক, যেশার ক ক িরত তদ  িতেবদেনর আেলােক খিবর-উর-রহমান কেলজ, বাঘারপাড়া, যেশার
এর চলমান গভািনং বিডর সভাপিত জনাব র মাহা দ পাটােয়াির এর িব ে  অিনয়ম, িনযাতন, িনমমতা, শংসতা ও

িতিহংসাসহ নানািবধ অিভেযাগ সত  বেল তীয়মান হওয়ায় আপনােক সংি  কেলেজর সভাপিতর পদ হেত কন  অ াহিত
দান করা হেবনা তার সে াষজনক জবাব প  াি র িদন হেত আগামী ৩০ (ি শ) িদেনর মে  িন  া রকারী বরাবর দািখল

করার জ  বলা হেলা।

১৯-৮-২০ ২০

জনাব র মাহা দ পােটায়ারী, সভাপিত, গভিনং বিড
খিবর-উর-রহমান কেলজ, বাঘারপাড়া, জলা-যেশার

ক এম র ানী
কেলজ পিরদশক

ারক ন র: ৩৭.১১.৪০৪১.৪৪১.৩৩.০০১.২০.১০/১(৩) তািরখ: ৪ ভা  ১৪২৭
১৯ আগ  ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: ( জ তার মা সাের নয়) 
১) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, যেশার
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয,় বাঘারপাডা়, যেশার
৩) সকশন অিফসার, অ েমাদন শাখা, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার (কিপ সংর েণর জ )

১৯-৮-২০ ২০

ক এম র ানী 
কেলজ পিরদশক

. ১


