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রড ি েস ট বারাক টাওয়ার, লেভল-০৩,
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িশ া িনেয় গড়ব
দশ, শখ হািসনার

বাংলােদশ

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০..০০৪.০২.০৩০.১৬.৭৪১ তািরখ: 
৩০ নেভ র ২০১৯

১৫ অ হায়ণ ১৪২৬

িবষয়: িড় ামিড় াম  জলারজলার  উিলপরুউিলপরু  উপেজলারউপেজলার  িবরিহমিবরিহম  দািখলদািখল  মা সামা সা  “  পির তাপির তা  কমীকমী”  পেদপেদ  িনেয়াগিনেয়াগ
বােডবােড  মহাপিরচালকমহাপিরচালক, , মা াসামা াসা  িশ ািশ া  অিধদ রঅিধদ র  এরএর  িতিনিধিতিনিধ  মেনানয়নমেনানয়ন  সেসে ।।

সূ : (১) িশ া ম ণালেয়র শাখা-২৪(মা াসা-২) এর ারক নং-
িশম/শাখা-২৪/িবিবধ-০-৮/২০০৮(অংশ/২৭৪),তািরখ:০৯.০৯.২০১৫ি :।
(২) পার, িবরিহম দািখল মা াসার উিলপরু, িড় াম এর আেবদন, তািরখ:
১৭.০৯.২০১৯ি :।

উপযু  িবষয় ও সেূ র আেলােক মেহাদেয়র সদয় অবগিত এবং পরবতী েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ
জানােনা যাে  য, িড় াম জলার উিলপুর উপেজলার িবরহিম দািখল মা াসার পার কতকৃ সেূ া  (২) নং

ারক মেূল তাঁর মা াসায় “পির তা কমী” পেদ িনেয়ােগর িনিম  মহাপিরচালক (মা াসা িশ া অিধদ র) এর
িতিনিধ মেনানয়েনর জ  আেবদন করা হেয়েছ। 

০২. উপিরউ  আেবদেনর ি েত সেূ া  (১) নং ারক মেূল মা াসা িশ া অিধদ েরর উপর অিপত মতা
বেল িনেদশ েম িন েপ মহাপিরচালক এর িতিনিধ মেনানয়ন করা হেলা: 

িমকিমক িত ােনরিত ােনর  নামনাম  ওও  িঠকানািঠকানা িনেয়ােগরিনেয়ােগর  িবষয়িবষয়//পদপদ িডিজিডিজ  মেহাদেয়রমেহাদেয়র  িতিনিধিতিনিধ

০১.

িবরিহম দািখল মা াসা 
উপেজলা: উিলপুর, 

জলা: িড় াম।
মাবাইল: 

০১৭২৬-৭৬০০৮৫

পির তা কমী 
(২০১৮ জনবল 

কাঠােমা অ যায়ী 
পদিট নব -সিৃ  নয়)

জনাবজনাব  মহু দমহু দ  হাসাইনহাসাইন
((পিরদশকপিরদশক))

মা সামা সা  িশ ািশ া  অিধদ রঅিধদ র।।
মাবাইলঃ০১৮১৩-৬৮৫৫১০

শতাবলীঃ
০১. িশ া ম ণালেয়র ারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০৮.০৫-৯৪২ (অংশ) তািরখ:১১.১১.২০১৫
ি : এবং িশ া ম ণালেয়র ারক নং-৩৭.০০. ০০০০.০৭১.০৮.০০৮.০৫-১০৮১, তািরখ:৩০.১২.২০১৫
ি : এর িনেদশনা যথাযথভােব অ সরণ েম িনেয়াগ সং া  কায ম স  করেত হেব।
০২. কানভােবই িনেয়াগ সং া  বতমােন িবদ মান সবেশষ নীিতমালা/িবিধ/সা লার এর ব ত য় ঘটােনা
যােবনা।
০৩.িশ া ম ণালয় কতকৃ ১৯ জুলাই, ২০১৮ ি : তািরেখ জারীকতৃ জনবল /পিরপে র অ ে দ ৬.১ (ক), (খ)
(গ), ও (ঘ) এবং েযাজ  অ া  অ ে দ মাতােবক
প াটানভু  পেদ িশ ক/কমচারী িনেয়ােগর জ  পািরশ করেবন। এে ে  িত ােনর হালনাগাদ

ীকিৃতপ /অিধভুি ,সবেশেষ এমিপও শীট এবং িশ ক/কমচারীর তািলকা যাচাই করেত হেব। ১৯
জুলাই,২০১৮ ি : তািরেখর জনবল কাঠােমা সং া  িনেদিশকায় অ েমািদত পেদর অিতির  কান পেদ
িনেয়াগ/বাছাই পরী া হেণ িডিজর িতিনিধ িহসােব অংশ হণ করা যােব না।
০৪. িশ া ম ণালয় কতকৃ ১৯ জুলাই, ২০১৮ ি : তািরেখ জারীকতৃ জনবল কাঠােমা/পিরপে র

১



অ ে দ: ১১ (১) এবং পিরিশ  ঘ” মাতােবক চা রীেত েবেশর বয়স সীমা, কাম  িশ াগত যাগ তা ও
অিভ তা িবহীন াথীেক িশ ক/কমচারী িহসােব িনেয়ােগর জ  পািরশ করা যােব না।
০৫.মিহলা কাটা পুরেণর ে  ১৯ জুলাই, ২০১৮ ি : তািরেখ জারীকতৃ জনবল কাঠােমার
অ ে দ: ৯ (নয়) এর গ” এবং তৎপরবতীেত জারীকতৃ িনেদশনা (যিদ থােক) পু া পু েপ অ সরণ
করেত হেব।
০৬. িত ােনর হালনাগাদ ীকিৃত/অিধভুি  এবং িনয়িমত গভিণং বিড/ব ব াপনা কিমিট িবদ মান না
থাকেল িশ ক-কমচারী িনেয়ােগর পািরশ করা যােব না।
০৭.িশ ক/কমচারী িনেয়াগ সং া  বাছাই পরী া সমি ত ফলাফল শীেট অব ই িডিজর িতিনিধিহেসেব
তাঁর নাম, পদবী, আইিড ন র ও িঠকানা স িলত সীল ব বহার কের তািরখসহ া র করেত হেব।
০৮. ১৯ জুলাই, ২০১৮ ি : তািরেখ জারীকতৃ জনবল কাঠােমা সং া  সংেশািধত পিরপে র পরবতী কান
সংেশাধনী থাকেল তা যথাযথভােব অ সরণ করেত হেব এবং িনেয়াগ যাগ  পদ ও কিমিট িনেয় মামলা
থাকেল সংি  পেদ িনেয়ােগর পািরশ করা যােব না।
০৯.মহাপিরচালক, মা াসা িশ া অিধদ র,ঢাকা-এর িতিনিধ িহসােব উপিরউ  িনেদশনাবলী
পু া পু েপ িতপালন ব তীত বসরকাির মাদরাসায় িশ ক/কমচারী িনেয়ােগর পািরশ করা হেল িশ া
ম ণালেয়র ১৮/০৬/২০০৬ তািরেখর নং শাঃ৪/মামলা/৮/২৩৩/২০০৬/১১৯১ পিরপ  মাতােবক মেনানীত

িতিনিধর িব ে  শৃ লামলূক ব ব া হণ করা হেব।

১০. িনেয়াগেযাগ  পদিট/পদসমহূ এমিপওভুি র যাগ  না হেল সংি  পেদ িনেয়াগ া  িশ ক/কমচারীেক
১০০% বতন-ভাতা িত ান হেত দান করা হেব” শতিট িডিজ‘র িতিনিধ িনেয়াগ পরী ার ফলাফল
শীেট এবং মা াসা কতপৃ  িনেয়াগ অ েমাদেনর রজুেলশন ও িনেয়াগ পে  উে খ করেবন।

১১. িনেয়াগ সং া  কায স  করার পর িতিন এ সং া  একিট িতেবদন মহাপিরচালক, মা াসা িশ া
অিধদ র বরাবর দািখল করেবন।

১২. এ িনেয়াগ ি য়া স  না হওয়া পয  িড.িজ মেহাদয় কতকৃ মেনািনত উপিরউ  িতিনিধ বহাল
থাকেবন। িড.িজ মেহাদয় েয়াজনীয় ে  িতিনিধ মেনানয়ন পিরবতেনর মতা সংর ন কেরন।
উে খ , মা াসার পিরচালনা কিমিট,অিধভূি , ীকিৃত এবং পি কার ময়াদ উ ীেণর কারেণ অথবা অ  য কান
কারেণ িনেয়াগ বাড বািতল হেল পুণরায় পি কায় িব ি  দানপূবক পিরচালনা কিমিট,অিধভূি , ীকিৃতর কিপ
এবং েয়াজনীয় অ া  সকল কাগজ-প সহ মহাপিরচালক ,মা াসা িশ া অিধদ র বরাবর পুণরায় আেবদন
করেত হেব।

১-১২-২০১৯

িবতরণ :
১) জনাব মহু দ হাসাইন (পিরদশক) মা সা িশ া 
অিধদ র।
২) পার, িবরিহম দািখল মা াসা, উিলপুর, িড় াম।

সিফউি ন আহমদ
মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০..০০৪.০২.০৩০.১৬.৭৪১/১ তািরখ: ১৫ অ হায়ণ ১৪২৬
৩০ নেভ র ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জলা িশ া অিফসার, িড় াম।
২) উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসার, উিলপরু, িড় াম।

২



৩) অিফস কিপ।

১-১২-২০১৯

জা াতনু নাহার 
সহকারী পিরচালক

৩


