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ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০৩.৮৮.০০১.২১.২০৪ তািরখ: 
১৩ মাচ ২০২২

২৮ ফা ন ১৪২৮

িবষয:় লনালনা   জলারজলার   কয়রাকয়রা   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   কয়রাকয়রা   উ রউ র   চকচক  আিমিনয়াআিমিনয়া   কািমলকািমল  মা াস ায়মা াস ায়   কমরতকমরত   উপাধউপাধ
জনাবজনাব  MD. MASODOK RAHMAN  MD. MASODOK RAHMAN এরএর   নামনাম   এমিপওএমিপও  িশেটিশেট   সংেশাধেনরসংেশাধেনর   আেবদেনরআেবদেনর

ি েতি েত   সেরজিমেনসেরজিমেন   যাচাইযাচাই //তদ বকতদ বক  িনিদিনিদ   মতামতসহমতামতসহ   িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সেসে ।।
: (১) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, কয়রা, লনা এর অ ায়ন তািরখঃ ০৫/০১/২০২২ি ঃ

       উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, লনা জলার কয়রা উপেজলাধীন কয়রা উ র চক আিমিনয়া কািমল
মা াসায় কমরত উপাধউপাধ  জনাব MD. MASODOK RAHMAN MD. MASODOK RAHMAN এর এমিপও শীেট নাম সংেশাধেনর
আেবদন িনে র ছেকর িববরণ অ য়ায়ী উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, কয়রা, লনা ক ক ে  বিণত ০১ নং

ারেক অ  অিধদ ের অ ায়ন করা হয়।
.নং নাম, পদবী, ইনেড  ও িত েনর কানা এমিপও শীেট িব মান নাম আেবদনকারীর াথ ত নাম

০১
জনাব মা: মা র রহমান (ইনেড  নং-
K2003744), উ প াধউ প াধ , কয়রা উ র চক 
আিমিনয়া কািমল মা াসা, কয়রা, লনা।

MD. MD. MASODOKMASODOK  
RAHMANRAHMAN

MD. MD. MASUDURMASUDUR  
RAHMANRAHMAN

   ০২। উ  মা াসার এমিপও শীেট K2003744K2003744 ইনেড  এর িবপরীেত MD. MASODOKMD. MASODOK
RAHMANRAHMAN নাম ণ রেয়েছ িক  আেবদনকারীর াথ ত নাম MD. MASUDUR RAHMANMD. MASUDUR RAHMAN ই
নােমর মে  িভ তা পিরলি ত হে  িবধায় ইই   নােমরনােমর   িি   একইএকই  িকিক  নানা   এবংএবং  ারার   তত   নামনাম   িকিক ( ( ব াংলায়বাংলায়   ওও
ইংেরিজেতইংেরিজেত ) ) তাতা   যাচাইযাচাই   করাকরা   েয়াজনেয়াজন।।
    ০৩। এমতাব ায় আেবদনকারীরআেবদনকারীর   স কস ক  নামনাম   কানকান  ( ( ব াংলায়বাংলায়   ওও  ইংেরিজেতইংেরিজেত ),  ),  উি িখত ইই   নােমরনােমর   িি
একইএকই  িি   িকিক  নানা ,  ,  দাব ী তদাব ী ত   নােমরনােমর   ি ইি ই   তত   িনেয়াগ ািনেয়াগ া //চা র ীরতচা র ীরত
িকনািকনা ,,আেবদনকারীরআেবদনকারীর   SSCSSC//দা িখলদািখল   সনদপেসনদপে   এবংএবং  জ াতীয়জ াতীয়   পিরচয়পেপিরচয়পে   উ ি িখতউি িখত   নামনাম   ওও  ন রন র
উে খসহউে খসহ   সেরজিমেনসেরজিমেন   িতকারিতকার   াথ রাথ র   ি গতি গত   উপি িতেতউপি িতেত   িতিনিতিন   িনেজিনেজ ((UNOUNO) ) িকংবািকংবা   ান ীয়ানীয়   ইউ িনয়নইউিনয়ন
পিরষেদরপিরষেদর   চয়ার ানচয়ার ান / / সংিসংি   পৗরসভাপৗরসভা //িসিস   কেপােরশনকেপােরশন   এরএর   কাউ ি লরকাউ ি লর   এরএর   মা েমমা েম   সেরজিমেনসেরজিমেন
যাচাইযাচাই //তদ বকতদ বক    িনিদিনিদ   মতামতসহমতামতসহ   িতেবদনিতেবদন    রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সং ি : বণনামেত ছয় (০৬) ফদ।

১৩-৩-২০২২
মাঃ আফাজ উি ন

. ১



উপেজলা িনবাহী অিফসার, কয়রা, লনা।
সহকারী পিরচালক

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০৩.৮৮.০০১.২১.২০৪/১(২) তািরখ: ২৮ ফা ন ১৪২৮
১৩ মাচ ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সভাপিত/অ / জনাব জনাব MD. MASODOK RAHMAN, উপাধ , কয়রা উ র চক
আিমিনয়া কািমল মা াসা, কয়রা, লনা।
২) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, মা াসা িশ া অিধদ র।

১৩-৩-২০২২
মাঃ আফাজ উি ন 
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