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িবষয:় জনাবজনাব   স িলমাসিলমা   হ া িফজহ ািফজ   চৗ র ীচৗ র ী  এরএর   স ামিয়কসামিয়ক  বরখ া কালীনবরখ া কালীন   সমেয়রসমেয়র   বেকয়াবেকয়া   বতনবতন   ভাতাভাতা   দানদান ।।
: অ ে র ১৭/০৬/২০২১ তািরখর আেবদন।

রাজশাহী চা কলা মহািব ালেয়র ভাষক জনাব সিলমা হািফজ চৗ রানী গভিনং বিডর সদ গেণর সােথ
অসদাচরেণর জ  ২৪ সে র ২০১৭ তািরেখর গভিনং বিডর সভায় সামিয়ক বরখা  করা হয়। গভিনং বিডর
০১/০৫/২০১৯ তািরেখর সভায় ভাষক জনাব সিলমা হািফজ চৗ রানী মা াথনার ি েত সামিয়ক বরখা
উে ালন কের চাকিরেত নবহাল করা হয় এবং বেকয়া বতন ভাতা দয়ার িস া  হীত হয়। সামিয়ক বরখা কালীন
সমেয়র অ ে ািলত বেকয়া বতন ভাতা দােনর জ  িত ান থেক আেবদন কেরন। জনাব সিলমা হািফজ চৗ রানী
ক সামিয়ক বরখা কালীন সমেয় জনবল কাঠােমা-২০১৮ িব মান। জনবল কাঠােমা-২০১৮ এর ১৮.৫ ধারায় বলা িছল-
িত ােনর িশ ক-কমচারী ও ব াপনা কিম র ম কার অভ রীন িবেরােধর কারেণ বা তােদর মে   মামলার

কারেণ বতন-ভাতািদর সরকাির অংশ উে ালন স ব না হেল পরবত েত বেকয়া িহসােব তা এম.িপ.ও খাত থেক
উে ালন করা যােব না। সংি  িত ান আিথক দায়-দািয়  বহন করেব ।

এমতাব ায়, জনাব সিলমা হািফজ চৗ রানী ক সামিয়ক বরখা কালীন সমেয় জনবল কাঠােমা-২০১৮ িব মান িছেলা।
জনবল কাঠােমা-২০১৮ এর ১৮.৫ ধারা অ যায়ী িত ােনর িশ ক-কমচারী ও ব াপনা কিম র ম কার অভ রীন
িবেরােধর কারেণ বা তােদর মে   মামলার কারেণ বতন-ভাতািদর সরকাির অংশ উে ালন স ব না হেল পরবত েত
বেকয়া িহসােব তা এম.িপ.ও খাত থেক উে ালন করা যােব না। সংি  িত ান আিথক দায়-দািয়  বহন করেব। 

যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম িবষয়  অবিহত করা হেলা।

২০-১২-২০২১

অ , রাজশাহী চা কলা মহািব ালয়, রাজশাহী।

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক(কেলজ-৩)
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