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কেলজ অ েমাদন শাখা

ারক ন র: ৩৭.১১.৪০৪১.৪৪১.১৩.০০১.২০.২৯ তািরখ: 
১১ সে র ২০২২

২৭ ভা  ১৪২৯

িবষয:় লনালনা   জলারজলার   িরয়ািরয়া   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   ড.ড.  এস.এস.  ক.ক.  ব াকারবাকার   কেলজকেলজ --এরএর   অ েমািদতঅ েমািদত   এবংএবং  চলমানচলমান
গভিণংগভিণং  ব িডরবিডর   সভাপিতসভাপিত   জনাবজনাব   হ িরদাসহ িরদাস   ম েলরম েলর   িব েিব ে   িব িভিবিভ   অিভেযাগঅিভেযাগ   তদতদ   করাকরা   সেসে

: জনাব এম এম আনা সসাদাত গং-এর ৩১-০৫-২০২২ ি . তািরেখর অিভেযাগ
উপ  িবষেয়র পিরে ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, "ড. এস. ক. বাকার কেলজ, িরয়া, লনা-এর চলমান
গভিনং বিডর সভাপিত জনাব হিরদাস ম েলর িব ে  িনেয়াগ সং া  ন িত, বআইনীভােব ডা ারী কায ম
পিরচালনা করা এবং স িত িবে ারক  সং া  মামলায় র◌্যাব-এর হােত ফতার হেয় জল হাজেত আেছন মেম
কেলেজর অিভভাবক সদ  জনাব এম. এম. আনা ছশাদাত, িপতা-জিহর উি ন মহালদার, াম-ধামািলয়া, উপেজলা-

িরয়া, জলা- লনা ( মাবাইল-০১৮১৮৮৩১৪৫৬) গং ৩১-০৭-২০২২ ি . তািরেখ এ বােড এক  অিভেযাগ দােয়র
কেরেছন। এমতাব ায়, জনাব এম এম আনা ছশাদাত গং ক ক দােয়র ত অিভেযাগস হ তদ বক এক কিপ িতেবদন
জ িরিভি েত িন া রকারী বরাবর  রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

১১-৯-২০২২

উপেজলা িনবাহী অিফসারউপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয,় িরযা়, লনা

ক এম র ানী
কেলজ পিরদশক

ফান: ০৪২১৬৮৬৩৮
ফ া : ০৪২১-৬৮৬৯২

ইেমইল: ic@jessoreboard.gov.bd
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, লনা
২) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, লনা
৩) জনাব হিরদাস ম ল, সভাপিত, গভিনং বিড, ড. এস. ক. বাকার কেলজ, িরয়া, লনা (তদ কােজ
সহেযািগতার অ েরাধসহ)
৪) অ , ড. এস. ক. বাকার কেলজ, িরয়া, লনা
৫) জনাব এম এম আনা ছশাদাত, িপতা-জিহর উি ন মহালদার, াম-ধামািলয়া, উপেচলা- িরয়া, জলা-
লনা

৬) সকশন অিফসার, কেলজ অ েমাদন শাখা , মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার
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