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িবষয:় ব িরশালবিরশাল   জলারজলার   সদরসদর   উপেজলারউপেজলার   ব া িঘয়াব া িঘয়া   আলআল  আিমনআিমন   কািমলকািমল  মা াস ারমা াস ার   সহকািরসহকাির   াগা িরকাগা িরক
(( ইনেডইনেড   নংনং-B 369624 ) -B 369624 ) এরএর   এমিপওএমিপও  িশেটিশেট   পদবীপদবী  সংেশাধেনরসংেশাধেনর   আেবদনআেবদন   যাচাইযাচাই //তদ বকতদ বক

িনিদিনিদ   মতামতসহমতামতসহ   িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সেসে ।।
: বািঘয়া আল আিমন কািমল মা াসার ারক নং- বাআকামা/পদবী পির:/২৬/২০২০ তািরখ: ২১/১২/২০২০ ি .।

উপ  িবষয় ও ে র ি েত মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় কাযােথ জানােনা যাে  য, বিরশাল  জলার সদর
উপেজলাধীন বািঘয়া আল আিমন কািমল  মা াসার সহকারী াগািরক জনাব মা: নজ ল ইসলাম (ইনেড  নং- B
369624) এর এমিপও িশেট পদবী সংেশাধেনর আেবদন বিণত জলা িশ া অিফসার ক ক অ  অিধদ ের অ ায়ণ করা হয়।
  ০২। আেবদন প  অ যায়ী িতকার াথ  জনাব মা: নজ ল ইসলাম এর চািহত পদবী িন পঃ  

িমকনং নাম, পদবী,ইনেড  ও িত েনর কানা এমিপও শীেট 
িব মান পদবী

আেবদনকারীর চািহত 
পদবী

 ০১
জনাব মা: নজ ল ইসলাম (ইনেড  নং- B 369624) 
সহকারী াগািরক 
বািঘয়া আল আিমন কািমল  মা াসা,সদর, বিরশাল।

        Lib        ALib

   ০৩। এমতাব ায়, বািঘয়া আল আিমন কািমল  মা াসায় কমরত জনাব মা: নজ ল ইসলাম এর পদবী সংেশাধেনর আেবদন
িন ি র লে  াথ র সংি  পেদ িনেয়াগ িব ি র ল পি কা, িনেয়াগ াি র জ  আেবদন, িনেয়াগ প , যাগদান প ,
িনেয়াগ কালীন উ  পেদ া তা, এমিপও কিপস হ, সংি  পেদ িশ াগত যা তার সনদস হসহ অ া  আ ষাি ক সকল
ড েম স যাচাই/তদ বক িনিদ  মতামতসহ িতেবদন রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

 সং ি : বণনা মেত - ০৪ ফদ।

২৮-১-২০২১

উপ-পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, 
বিরশাল, অ ল।

মাঃ আফাজ উি ন
সহকারী পিরচালক
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 

১



১) সিচেবর একা  সিচব, , সিচব-এর দ র, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ।
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার , সদর, বিরশাল।
৩) সভাপিত/অ ,, বািঘয়া আল আিমন কািমল মা াসা, সদর, বিরশাল।
৪) জনাব মা: নজ ল ইসলাম, সহকারী াগািরক, বািঘয়া আল আিমন কািমল মা াসা, সদর, বিরশাল।
৫) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী , মাদরাসা িশ া অিধদ র।
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