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িবষয:় া াা া   তলবতলব ।।
  আপিন জনাব হািলমা বগম, ধান িশ ক, িশ  ক াণ াথিমক িব ালয়-২৩, ফিরদ ের কমরত আেছন। আপনার

িরত িব ালেয়র ২০২২ সােলর মািসক িতেবদন ( ম- ন) পযােলাচনায় দখা যায় আপনার িব ালেয়র মাট িশ াথ
সং া ১০০ জন (১ম িণেত িশ াথ  ২৯ জন, ২য় িণেত ১৭ জন, ৩য় িণেত ১৮ জন, ৪থ িণেত ২০ জন এবং ৫ম

িণেত ১৬ জন)। িব ালেয়র পাঠদান মিনটিরং করার িনিম  ১৫/০৬/২০২২ তািরখ িবকাল ০৫:০৭
িমিনেট WhatsApp এ িভিডও কল িদেল আপিন িশ াথ  উপি িত স েক জানান ১ম িণেত ০৬ জন িশ াথ , ২য়

িণেত ০২ জন িশ াথ , ৩য় ও ৪থ িণেত কান িশ াথ  উপি িত নাই এবং ৫ম িণেত ০২ জন িশ াথ  উপি ত
আেছ। িক  িভিডও কেল িণ ক  পিরদশন কােল ১ম িণেত কান িশ াথ  পাওয়া যায়িন, ২য় িণেত ০১ জন এবং
৫ম িণেত ০১ জন িশ াথ  পাওয়া যায়। িভিডও কেল িত মােসই আপনার িব ালেয়র িশ াথ  উপি িত পরী াে
দখা যায় মািসক িতেবদেনর সােথ িশ াথ  উপি িতর িমল নাই। আপিন য়া (Fake) িশ াথ  দিখেয় মািসক
িতেবদন রণ কের আসেছন, যা অসদাচরেণর সািমল।

২। আপিন জনাব হািলমা বগম, ধান িশ ক, িশ  ক াণ াথিমক িব ালয়-২৩, ফিরদ র, অ  ক াণ সিমিত,
ফিরদ র এ অিফস সহায়ক িহেসেব কমরত। আপিন ত  গাপন কের িশ  ক াণ াথিমক িব ালেয় ধান িশ ক পেদ
চাকির কের আসেছন দিখেয় বতন-ভাতা হণ করেছন। আপনােক িবিভ  সমেয় মৗিখকভােব সতক করা হেয়েছ। িক
আপিন ক পে র আেদশ অমা  কের ত  গাপন কের অ  ক াণ সিমিত, ফিরদ েরর অিফস সহায়ক পেদ এবং িশ
ক াণ াথিমক িব ালয়-২৩, ফিরদ ের ধান িশ ক পেদ চাকির দিখেয় বতন ভাতা িনেয়েছন, যা ন িতর
পযায় ।

৩। আপিন জনাব হািলমা বগম, ধান িশ ক িহেসেব দািয়  অবেহলার জ  িব ালেয়র িশ াথ  সং া কমেত কমেত
ে র ঘের দািড়েয়েছ। আপিন হাম িভিজট কেরন না, মা সমােবেশর আেয়াজন কেরন না, সহকম েদর সােথ যাগােযাগ

আ িরক না হওয়ায় িব ালেয়র উ য়ন তথা িশ াথ  উপি িত িবষেয় কান কাযকর হীত পদে প পিরলি ত হে না।
এছাড়া অ  অিফেসর অিফস সহায়ক িশ  ক াণ াথিমক িব ালয় এর ধান িশ ক িহেসেব সহকম েদর পিরচালনাসহ
িব ালেয়র শাসিনক ও দা িরক কায েম থতার পিরচয় ভােব তীয়মান হেয়েছ, যা অদ তার সািমল।

৪।  আপনার এেহন অসদাচরণ, ন িত এবং অদ তা জিনত কাযকলােপর জ  কন আপনােক িশ  ক াণ াথিমক
িব ালয়-২৩, ফিরদ র এর ধান িশ েকর পদ থেক অ াহিত দয়া হেবনা এবং ত  গাপন কের বতমান পয
আহিরত স দয় বতন-ভাতািদ আপনার িনকট হেত আদায় করা হেব না, প  াি র ০৭ (সাত) কাযিদবেসর মে  া
দ ের হািজর হেয় িলিখত জবাব দািখল করেত বলা হেলা। থতায় আপনার কান ব  নই গে  পরবত  আইনগত

ব া হণ করা হেব।
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জনাব হািলমা বগম, ধান িশ ক,িশ  ক াণ াথিমক 
িব ালয়-২৩, ফিরদ র সদর।
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অ িলিপ: 
১) িসিনয়র সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) জলা শাসক, ফিরদ র ও সভাপিত, িব ালয় পিরচালনা কিম , িশ  ক াণ াথিমক িব ালয়-২৩,
ফিরদ র সদর।
৩) মাননীয় িতম ী একা  সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম নালয় ( িতম ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৪) জলা াথিমক িশ া অিফসার, ফিরদ র ও সদ -সিচব, িব ালয় পিরচালনা কিম  , িশ  ক াণ

াথিমক িব ালয়-২৩, ফিরদ র সদর।
৫) িহসাবর ণ কমকতা, িশ  ক াণ া , াথিমক িশ া অিধদ র ভবন, িমর র-২, ঢাকা-১২১৬।
৬) কি উটার অপােরটর, িশ  ক াণ া  (ওেয়ব সাইেট আপেলাড করেবন)।
৭) অিফস/ ি গত কিপ ।

১৬-৬-২০২২
মা সানাউ াহ 

উপ-পিরচালক (চলিত দািয় )

২


