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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩৯.০১৭.১৭.১৮৯ তািরখ: 
৩০ জলুাই ২০১৮

১৫ াবণ ১৪২৫

িবষয়: িখলগাঁওিখলগাঁও  উউ   িবদ ালেয়রিবদ ালেয়র  সহকারীসহকারী  ধানধান  িশ কিশ ক  জনাবজনাব  অলকাঅলকা  ঘাষঘাষ  এরএর  সামিয়কসামিয়ক  বরখাবরখা   আেদশআেদশ
ত াহারসহত াহারসহ  আইনা গআইনা গ  ব ব াব ব া  হণহণ  সংেগসংেগ।।

সূ : জলা শাসেকর কাযালয়, ঢাকা এর ারক নং: ০৫.৪১.২৬০০.০০৯.২৭.০০২.১৭-২৭৭, তািরখ:
১৬ ম ২০১৮।

          
       উপযু  িবষয় ও সেূ র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, জনাব অলকা ঘাষ, সহকারী ধান িশ ক, িখলগঁাও উ
িবদ ালয়, ঢাকা িবদ ালয় পিরচালনা কিমিট কতকৃ গত ২৭.০৭.২০১৭ তািরখ সামিয়ক বরখা  হন। জনাব অলকা ঘাষ
তার িব ে  আনীত বরখা  আেদশ ত াহার, চা রীেত পুনবহাল এবং িবিভ  অিনয়েমর িতকার চেয় মাধ িমক ও উ
িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয় বরাবর আেবদন কেরন। উ  আেবদেনর িবষেয় তদ পূবক িতেবদন দািখেলর জ  জলা

শাসক, ঢাকা বরাবর প  দয়া হয়। উ  পে র ি েত জলা শাসক, ঢাকা সেূ া  ারেক িনে া  পািরশসহ
িতেবদন দািখল কেরন:

১. জনাব অলকা ঘাষ, সহকারী ধান িশ ক (সামিয়ক বরখা ) এর সামিয়ক বরখা  ও চড়ূা  বরখাে র আেদশ ত াহার
কের তােক  পেদ পুনবহাল করা যেত পাের।
২. বতমান িনেয়াগ া  ধান িশ েকর িশ াগত যাগ তার সকল সনদপ  সিঠকভােব যাচাইেয়র জ  িশ া
বাড/িব িবদ ালয় এর িনকট রণ করা যেত পাের। েয়াজনেবােধ িসআইিড/ দক কতকৃ তদ  করােনা যেত পাের।

৩. ধান িশ ক িনেয়ােগর জ  িবিধ মাতােবক পুনরায় িনেয়াগ িব ি  জারী করা যেত পাের।
৪. বতমােন অেযাগ  িবদ ালয় পিরচালনা কিমিট ভে  িদেয় জলা শাসেকর একজন উ তন কমকতােক সভাপিত
মেনানয়নপূবক নতনু কের িবদ ালয় পিরচালনা কিমিট গঠন করা যেত পাের।
৫. িবদ ালেয়র দাকান েলা যােত একই পিরমাণ টাকায় ভাড়া দয়া হয় স ব ব া হণ করতঃ ভাড়ার টাকা যথা িনয়েম
জমা করার ব ব া হণ করা যেত পাের।

০২।     এমতাব ায়, জনাব অলকা ঘাষ, সহকারী ধান িশ ক (সামিয়ক বরখা ), িখলগঁাও উ  িবদ ালয়, ঢাকা  এর
বরখা  আেদশ ত াহারসহ পািরেশর িবষেয় আইনা গ ব ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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চয়ারম ান, মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া বাড, ঢাকা। ফান: ৯৫৪৫৭২০
ইেমইল: ds_sec2@moedu.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩৯.০১৭.১৭.১৮৯/১(৫) তািরখ: ১৫ াবণ ১৪২৫
৩০ জলুাই ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) ধান িশ ক, িখলগাঁও উ  িবদ ালয়, ঢাকা
৫) অলকা ঘাষ, সহকারী ধান িশ ক (সামিয়ক বরখা ), িখলগাঁও উ  িবদ ালয়, ঢাকা
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