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৫ আষাঢ ়১৪২৯

াপনাপন

যেহ , জনাব ত দাস, ধান িশ ক, িশ  ক াণ াথিমক িব ালয়-১৯৮, রাগ, ঢাকা সরকাির আেদশ অমা  কের
১৬ই িডেস র, ২০২০ তািরখ িবজয় িদবেস কম েল অ পি ত িছেলন; কেরানাকালীন সময় কম েল উপি ত থাকার
িনেদশনা অমা  কেরন; কম েল অ পি ত থেক িশ াথ  এবং অিভভাবকেদর সােথ যাগােযাগ র া কের ‘ঘের বেস
িশিখ’ পাঠদান কায ম চলমান রাখার াপাের িনেদশনা অমা  কেরন। েলর দা িরক কায েম অিধকাংশ সময়
অ পি ত থাকায় দা িরক কায ম হত হেয়েছ এবং কি েজি র অথ উে ালেন অ া  িব ালেয়র ধান িশ কেদর
সম ার ি  হেয়েছ। গত ১২/০৫/২০২০, ২০/০৮/২০২০, ১৩/১০/২০২০ ও ০৫/১২/২০২০ তািরেখ িব ালেয় ল িফিডং
কায েমর িব ট িবতরণকােলও অ পি ত িছেলন; কম েল অব ান না কেরও কম েল আেছন মেম উ তন ক প েক
িম া ত  িদেয়েছন; ইত: েবও এক  জাতীয় িদবেস অ পি ত িছেলন যার জ  আপনােক মৗিখকভােব সতক করা
হেয়িছল; ধান িশ ক পেদ িনেয়ােগর জ  তম বয়স ২৫ বছর থাকার িবধান থাকেলও আপনার আেবদন প  এবং
এসএসিস সনদ অ যায়ী ধান িশ ক পেদ আেবদনকােল আপনার বয়স ২৫ বছেরর েল ২৪ বছর ২৮ িদন দখা যায়।

২।     যেহ , অিভ  কমকতা অিভেযাগনামা ও অিভেযাগ িববরণীর আেলােক িলিখত জবাব দািখল কেরন এবং িলিখত
জবাব সে াষজনক িবেবিচত না হওয়ায় ায় িবচােরর ােথ িবভাগীয় মামলা  তদ  করার জ  তদ  কমকতা িনেয়াগ
করা হয়; এবং

৩।      যেহ , তদ  কমকতা তদ বক মতামত দন য, কি েজি র অথ উে ালেন অ া  িব ালেয়র ধান
িশ কেদর সম া ি র অিভেযাগ তীত আপনার িব ে  আনীত সকল অিভেযাগ সে হাতীতভােব মািনত হেয়েছ;
এবং

৪।      যেহ , অিভ  কমকতার কারণ দশােনা না েশর জবাব, অিভেযােগর , তদ  িতেবদন, সংি  িবিধ-
িবধান ও সািবক িবষয় পযােলাচনা কের তার িব ে  সরকাির কমচারী ( লা ও আিপল) িবিধমালা, ২০১৮ এর ৩(খ)
িবিধ মাতােবক আনীত অসদাচরেণর অিভেযাগ মািণত হেয়েছ;

৫।      সেহ , জনাব ত দাস, ধান িশ ক, িশ  ক াণ াথিমক িব ালয়-১৯৮, রাগ, ঢাকা এর িব ে  সরকাির
কমচারী ( লা ও আিপল) িবিধমালা, ২০১৮ এর িবিধ ৩(খ) মাতােবক অসদাচরণ এর অিভেযাগ মািণত হওয়ায় উ
িবিধমালার িবিধ ৩(খ) িবিধ অ যায়ী অসদাচরণ এর অিভেযােগ দাষী সা  কের একই িবিধমালার ৪(২)(খ) িবিধ
মাতােবক তার “বািষক বতন ি  ০২ ( ই) বছেরর জ  িগত থাকেব” শীষক ল দ  দান করা হেলা।

৬।        এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।
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অ িলিপ: 
১) িসিনয়র সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক ( ড-১) (অিতির  দািয় ), াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র-২, ঢাকা।
৩) িহসাবর ণ কমকতা, িশ  ক াণ া , িমর র-২, ঢাকা।
৪) জনাব ত দাস, ধান িশ ক, িশ  ক াণ াথিমক িব ালয়-১৯৮, রাগ, ঢাকা।
৫) কি উটার অপােরটর, িশ  ক াণ া , িমর র-২, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট আপেলাড করেবন)।
৬) অিফস/ ি গত নিথ।
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