
 f¢ÕQjh‰ LmS J ¢hnÄ¢hcÉ¡mu ¢nrL p¢j¢a
89, jq¡aÈ¡ N¡å£ l¡X, L¢mL¡a¡

g¡e eðl : 2241
 
lg¡l¾p ew 06/06/j¤MÉj¿»£/2021                                a¡¢lM : 
 

ীমিত মমতা বে াপাধ ায়
মাননীয়া মুখÉম ী, 
প মব  সরকার 
সমীেপষু, 

মহাশয়া, 

বাংলার কেলজ ও িব িবদÉ¡

থেক আপনােক অিভবাদন

আপনার অবগিতর জন  জানাই

বসু'র কােছ সংগঠেনর তরফ

িনবাচেন য সম  িশ ক

আ া  হেয় য়াত হেয়েছন

 আমরা দঃুেখর সে  জানা

(SACT) িহেসেব ীকৃত অেনক

এরা তলনামুলক ভােব খুবই

চাকরী শেষ এেদর জন  বরা

প  থেক আপনার কােছ

িপছ একজেনর চাকরীর ব

অধÉ¡পক অধÉ¡িপকােদর অেনেকর

কউ নই, আেছন ধ ু অিশতীপর

অবসরকালীন এককালীন টাকা

আমরা আশাবাদী আপিন

ক'রেবন। 

ধনÉবাদ ও স ান জািনেয়, 

(AdÉ¡fL öi¡cu c¡n…ç) 
      pi¡f¢a  
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বে াপাধ ায় , 

É¡লয় িশ কেদর ায় শতা ী াচীন সংগঠন

অিভবাদন উপযপুির তৃতীয়বার মুখÉম ীর পেদ আসীন

জানাই য আমরা ইিতমেধ ই মাননীয় িশ াম ী

তরফ থেক এই আেবদন জািনেয়িছ য সদ সমা

িশ ক এবং িশ াকম রা ইেলকশন িডউ ট করার

হেয়েছন তােদর পিরবােরর একজনেক চাকরী দওয়া

জানা  য আপনার কাযকােল State Aided College 

অেনক িশ ক কেরানা আ া  হেয় অকােল

খুবই কম বতেন চাকরী করেতন এবং পনশনেভাগী

বরা  িছল এককালীন সামানÉ িকছ টাকা

কােছ িবনীত অনুেরাধ জানা  এঁেদর সকেলর

বÉব া করা হাক। আমরা এও ল  কেরিছ

অেনেকর পিরবােরই আমােদর ািবত

অিশতীপর বাবা-মা। এঁেদর ে  আমরা

টাকা এই অসহায় অিভভাভকেদর হােত তেল

আপিন আমােদর এই আেবদন িল স দয়তার

 

                 
                     (AdÉ¡fL Lnh i

                       p¡d¡lZ pÇf¡cL
j¡h¡Cm ew 9831201852             j¡h¡Cm ew 9830021794
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সংগঠন WBCUTA'র প  

আসীন হওয়ার জন ।  

িশ াম ী ীযু  াত  

সদ সমা  িবধানসভা 

করার পর কািভেড 

দওয়া হাক।  

State Aided College Teacher 

অকােল াণ হািরেয়েছন। 

পনশনেভাগী িছেলন না। 

টাকা। আমরা সংগঠেনর 

সকেলর ে  পিরবার 

কেরিছ য এইসব য়াত 

ািবত চাকরী করার মত 

আমরা আেবদন রাখিছ 

তেল দওয়া হাক।  

স দয়তার সােথ িবেবচনা  

 
(AdÉ¡fL Lnh i–¡Q¡kÑ) 

p¡d¡lZ pÇf¡cL 
j¡h¡Cm ew 9830021794 


