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িবষয:় া াা া   তলবতলব

আপিন জনাব জাহা ীর কিবর, ধান িশ ক, িশ  ক াণ াথিমক িব ালয়-১১৭, রাজা র, ঝালকা  গত ১৩/১১/২০২১ তািরখ
ফস ক িন বিণত লখা প পা  কেরন-

                        

             “ সকল িশ ক ও কমচারীেদর ছালাস ও েভ া।
ি য় িশ ক ও কমচারী ব গন, আপনারা ইেতামে  অবগত হেয়েছন য, আগামী ১৫/১১/২১ তািরখ িশ  ক ান াি েবাড
এর সভা আ ি ত হেব। 

১৫ তািরেখর সভায় িশ কেদর দাবীর সকল েযাগ িবধা দান করার িবষয় আেলাচনা করা হেব। িবেশষ কের িশ ক
গেনর অবসর কািলন াই   (এক কািলন আ েতািশক) দােনর নীিতমালা বা বায়ন কৗশল অ েমাদন করার কথা
রেয়েছ।

এমতাব ায় আমরা িবিভ  উ  পযায় যাগেযাগ অ াহত রেখ িশ কেদর অবসর পরবত  জীবেন অধাহাের অনাহাের িদন
যাপন কের িবনা িচিকৎসায় েক েক  বরন করার রব ার িবষয়  অবহীত কের, িশ কেদর অবসর পরবত  জীবেনর
ঃখ দশা থেক ি  িদেয় াভািবক জীবেনর িন য়তা িবধােনর জ  িশ ক গেনর অবসর কািলন াই  (এক

কািলন আ েতািশক) দােনর নীিতমালা অ েমাদন করার জ  েয়াজনীয় পািরশ সহ াবনার পে  েয়াজনীয়
সমথন িদেয় নীিতমালা অ েমাদেন অ নী িমকা রাখার জ  িবনীত আেবদন / অ েরাধ কেরিছ। 

            এ পয  যােদর সােথ আেলাচনা করা হেয়েছ তারা অ েমাদন করা হেব মেম আ াস দান কেরেছন। 

নীিতমালা অ েমাদেন িবষেয় সকল িশ কেদর যার যার অব ান থেক েচ া করাহেল সকেলর েচ ায় িশ কেদর ােনর
দাবীর াই  দােনর নীিতমালা অ েমাদেন সহায়ক হেব ও সফলতা আসেব।

আমরা জািন িক  িশ কেদর উ  পযায় িবিভ  ভােব কথা বলার েযাগ আেছ। াই র নীিতমালা অ েমাদেনর িবষেয় য
সকল িশ কেদর উ  পযায় কথাবলা ও পািরস করার জ  অ েরাধ করার েযাগ আেছ তােদর সকলেক িনজ িনজ
উে ােগ েচ া করার জ  অ েরাধ করিছ। 

            মহান আ া  সহায় হেল সকেলর েচ ায় নীিতমালা অ েমাদন হেব ইনশ আ া । 

           সভাপিত।
           িশঃ কঃ াঃ িবঃ
           িশ ক কমচারী সিমিত।”

এেহন িব াি কর ও মনগড়া লখার কারেন কন আপনার িব ে  আইনগত ব া হণ করা হেব না স িবষেয় যথাযথ ত  মাণসহ
আগামী ০৭ (সাত) কম িদবেসর মে  জবাব দািখল করেত অ েরাধ করা হেলা। 
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জনাব জাহা ীর কিবর, ধান িশ ক,  িশ  ক াণ 
াথিমক িব ালয়-১১৭, রাজা র, ঝালকা ।

মাঃ আ ল বশার
পিরচালক

ফান: ৫৫০৭৪৮৮৪
ইেমইল: sktmopme@gmail.com

ারক ন র: ৩৮.০১.০০০০.০০০.২৭.০০২.১৯.১১/১ তািরখ: ২৯ কািতক ১৪২৮
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক ( ড-১), াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র, ঢাকা।
২) অিতির  সিচব (িব ালয়), াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩) মাননীয় িতম ীর একা  সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ( িতম ী
মেহাদেয়র সদয় াতকরণােথ)।
৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, রাজা র, ঝালকা  ও সভাপিত, িশ  ক াণ াথিমক িব ালয়-১১৭, রাজা র,
ঝালকা ।
৫) অিফস কিপ।

১৪-১১-২০২১
মা সানাউ াহ 

উপ-পিরচালক (চলিত দািয় )
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