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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.২৭.০০৭.১৮.১২৮ তািরখ: 
০৭ সে র ২০২০

২৩ ভা  ১৪২৭

িবষয:় ভালাভালা   জলারজলার   লালেমাহনলালেমাহন   উপেজলারউপেজলার   লালেমাহনলালেমাহন   হ িল াডহ িল াড   িনিন   মা িমকমা িমক  িব ালেয়রিব ালেয়র   ধ ানধান
িশ েকরিশ েকর   িব েিব ে   ব াব া   হণহণ   এবংএবং  অ াঅ া   িশ কিশ ক  কমচার ীেদরকমচার ীেদর   বতনবতন   ভাতাভাতা   উ ে ালনসহউে ালনসহ   দানদান ।।

: মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর ারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০৭.৩২.০০১.১৯.১৮৮ তািরখ: ২৪ আগ
২০২০ি .

      উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ভালা জলার লালেমাহন উপেজলার লালেমাহন হিল াড িন
মা িমক িব ালেয়র ধান িশ ক জনাব আ: হািলম এর দািয় হীনতার কারেণ িশ ক কমচারীগণ দীঘ ০৮ মাস বতন ভাতা
পাে ন না। িশ ক কমচারীেদর বতন ভাতা উে ালনসহ তােদর অ েল দােনর জ  ধান িশ কেক িনেদশনা দান করা
হেলও িতিন কান ব া হণ কেরনিন। এই অব ায় িশ ক কমচারীগণ বতন ভাতা না পেয় মানেবতর জীবন যাপন করেছন।

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

ক) বসরকাির িশ া িত ােনর ( ল ও কেলজ) জনবলকাঠােমা ও এম.িপ.ও. নীিতমালা- ২০১৮ এর অ ে দ ১৮.১(খ) ও
১৮.১(চ) অ যায়ী ভালা জলার লালেমাহন উপেজলার লালেমাহন হিল াড িন  মা িমক িব ালেয়র ধান িশ ক জনাব আ:
হািলম এর এম.িপ.ও. সামিয়কভােব িগতকরণ।

খ) ধান িশ ক জনাব আ: হািলম এর এম.িপ.ও. কন ায়ীভােব বািতল করা হেব না স মেম তােক কারণ দশােনা এবং কারণ
দশােনার  জবাব াি র পর উ  জবােবর উপর মতামতসহ িতেবদন রণ ।

গ) বিণত িত ােনর ধান িশ ক যেহ  িনেজই অিভ  স কারেণ িশ ক কমচারীেদর বতন ভাতা দােনর জ  ঐ
িত ােনর জ  িশ ক এবং সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসার যৗথ া ের বতন ভাতা উে ালন করেবন।

৭-৯-২০২০

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

মাঃ কাম ল হাসান
উপসিচব
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, লালেমাহন, ভালা।
৪) ধান িশ ক, লালেমাহন হিল াড িন  মা িমক িব ালয়, লালেমাহন, ভালা।
৫) জনাব আ: হািলম, ধান িশ ক, লালেমাহন হিল াড িন  মা িমক িব ালয়, লালেমাহন, ভালা।
৬) অিফস কিপ।
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