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২৮ চ  ১৪২৮

িবষয:় কিফয়তকিফয়ত   তলবতলব ।।

আপিন জনাব মাঃ জিহ ল ইসলাম (মা ন), অিফস সহায়ক, িশ  ক াণ াথিমক িব ালয়-৪৩, ি গ  সদর, ি গে  কমরত
থাকাকালীন ধান িশ ক জনাব মাঃ মিজ র রহমান ১৩/০৭/২০১৬ তািরখ আপনার িব ে  জলা শাসক, ি গ  বরাবর এই মেম
অিভেযাগ দােয়র কেরন য, আপিন িব ালেয় অ পি ত থােকন; আপিন িব ালেয় অেগাচের েবশ কের হািজরা খাতায় া র কেরন
এবং আলমারীর তালা ভে  েয়াজনীয় ড েম স/কাগজপ  অ  সিরেয় িনেয়েছন; িব ালেয় অ ায়নরত ছা /ছা ীেদর উপ ি র
কাড কের দয়ার জ  অিভভাবক ও ছা /ছা ীেদর িনকট হেত িবিভ  অংেকর টাকা হণ কেরেছন; িব ালেয়র িশ কেদর সােথ

বহার কেরন; বখােট ছেলেদর িনেয় িব ালেয় উপি ত হেয় িশ কেদর গালম  কেরন এবং ধান িশ কেক জীবন নােশর মিক
দশন কেরন; ধান িশ কসহ অ া  িশ কগণ বাধা িনেষধ করেল আপিন ধান িশ কেক মারিপট করার জ  উ ত হন;

িব ালয় হেত সকল ছা -ছা ীেক বর হেয় যাওয়ার জ  মিক দান কেরন এবং াস ম থেক টানা চড়া কের ছা -ছা ীেদর বর
কের দন; ধান িশ েকর ব ত মাবাইল ফান এবং মাটর সাইেকেলর চািব িছিনেয় নন। 

২।    অত:পর ১৮/০১/২০১৭ তািরখ ধান িশ ক জনাব মাঃ মিজ র রহমান আপনার িব ে  জলা শাসক, ি গ  বরাবর নরায়
এই মেম অিভেযাগ দােয়র কেরন য, আপিন দীঘিদন িব ালেয় অ পি ত থাকার কারেন আপনার সােথ একািধকবার মাবাইল ফােন
যাগােযাগ করার পরও আপিন িব ালেয় আেসনিন এবং কান কার যাগােযাগ কেরনিন। আপিন িব ালেয়র কান দািয়  পালন

করেছন না; িব ালেয়র আেশপােশর বি েলা থেক ধান িশ েকর নাম ভাি েয় ছা -ছা ীেদর িপতা-মাতার িনকট হেত টাকা হণ
কেরেছন। আপিন িব ালেয়র কান উপকাের আেসন না; আপিন িব ালেয়র র পিরেবশ পিরচালনার জ  বাধা হেয় দািড়েয়েছন
িবধায় আপনার িব ে  আইনা গ ব া িনেত অ েরাধ কেরেছন। 

৩।   আপিন, জনাব মাঃ জিহ ল ইসলাম (মা ন), এমএলএসএস, িশ  ক াণ াথিমক িব ালয়-৪৩, ি গ  সদর, আপনার সকল
ত কেমর দায় ীকার কের ০৪/১০/২০১৮ তািরখ অ ীকার নামা দান কেরন।

৪।   আপিন জনাব মাঃ জিহ ল ইসলাম (মা ন) আপনার ত কেমর নরা ি  কেরই যাে ন, আপিন িনয়িমত িব ালেয় উপি ত
থােকন না; দািয়  পালন কেরন না; ছা -ছা ীেদর সােথ বহার কেরন। িশ ক-অিভভাবকেদর সােথ অেসৗজ লক আচরণ কেরন,
আপিন আপনার ী/ মেয়েক িব ালেয় কাজ করেত রণ কেরন।

৫।    আপনার এেহন কাযকলাপ বাপর কাযকলােপর নরা ি  যা চা ির লা পিরপি  িবধায় অসদাচরেনর সািমল।

৬।   আপিন, জনাব মাঃ জিহ ল ইসলাম (মা ন), আপনার এেহন অসদাচরণ কাযকলাপ ারা চা রীেত িনেয়াগ আেদেশর শত ভ
কেরেছন িবধায় কন অসদাচরেণর দােয় আপনােক চা রী হেত অ াহিত দয়া হেব না তা প  াি র ০৭ (সাত) কাযিদবেসর মে
যথাযথ ত  মানসহ িন  া রকারীর বরাবর জবাব দািখল করেত বলা হেলা। থতায় আপনার কান ব  নই গে  পরবত

ব া হণ করা হেব।
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মাঃ জিহ ল ইসলাম (মা ন), অিফস সহায়ক, িশ  ক াণ 

মাঃ আ ল বশার
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াথিমক িব ালয়-৪৩, ি গ  সদর, ি গ । ইেমইল: sktmopme@gmail.com
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অ িলিপ: 
১) জলা শাসক, ি গ  ও সভাপিত, িব ালয় পিরচালনা কিম , িশ  ক াণ াথিমক িব ালয়-৪৩, ি গ
সদর, ি গ ।
২) জলা াথিমক িশ া অিফসার, ি গ  ও সদ  সিচব, িব ালয় পিরচালনা কিম , িশ  ক াণ াথিমক
িব ালয়-৪৩, ি গ  সদর, ি গ ।
৩) িহসাব র ণ কমকতা, িশ  ক াণ া , িমর র-২, ঢাকা-১২১৬।
৪) ধান িশ ক, িশ  ক াণ াথিমক িব ালয়-৪৩, ি গ  সদর, ি গ ।
৫) কি উটার অপােরটর, িশ  ক াণ া , িমর র-২, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ)।
৬) অিফস/ ি গত কিপ।
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মা সানাউ াহ 

উপ-পিরচালক (চলিত দািয় )
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