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ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০১০.৩৫.০৫২.২১.৯৯৪ তািরখ: 
২৪ মাচ ২০২২

১০ চ  ১৪২৮

িবষয:় িসরাজগিসরাজগ   জলারজলার   বল িচবল িচ  উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   গােবরপাড়াগােবরপাড়া   িডিড ,, িবিব   ফ ািযলফ ািযল   মা াস ায়মা াস ায়   কমরতকমরত   ভাষকভাষক
(( ইংেরজ ীইংেরজ ী) ) জনাবজনাব   মামা : : হ া িফ রহ ািফ র   রহমানরহমান /MD. HAFIZUR RAHMAN (/MD. HAFIZUR RAHMAN (ইনেডইনেড   নংনং--
R2023005) R2023005) এরএর   এমিপওশীেটএমিপওশীেট   াংকাংক  িহস াবিহস াব   ন রন র   সংেশাধনসংেশাধন   সেসে ।।

: (১) USEO, সাঘাটা, গাইবা া এর ত য়ন/ ারক নং-উমািশঅ/ বল-িসরাজ/২০২১/৪৫৫; তািরখ:
৩০/০৯/২০২১ি :
(২) তদ  কিম র িতেবদন, ারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৭.০৩.০০৪.১৯-৩৩; তািরখ: ০৯/০২/২০২২ ি .

           উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, িসরাজগ  জলার বল িচ উপেজলাধীন
গােবরপাড়া িড,িব ফািযল মা াসায় কমরত ভাষক (ইংেরজী) জনাব মা: হািফ র রহমান/MD. HAFIZUR RAHMAN
(ইনেড  নং-R2023005) এর এমিপওশীেট াংক িহসাব ন র সংেশাধেনর আেবদন বিণত মা াসার অ  ক ক অ  অিধদ ের
অ ায়ন করা হয় (সং )।
            ২। অ ায়নপ  এবং সং  ড েম  পযােলাচনা কের দখা যায় য, জনাব মা: হািফ র রহমান   বিণত মা াসায়
০৬/১০/০৮ ি ঃ তািরেখ ভাষক (ইংেরজী) পেদ যাগদান কেরন এবং নেভ র/২০০৯ মােস থম এমিপও  হেয় বতমােন ভাষক
(ইংেরজী) পেদ কমরত আেছন। থম এমিপও িশেট জনাব মা: হািফ র রহমান াংক িহসাব ন র 7785 যা বতমান পয  চলমান
রেয়েছ। 
            ৩। ভাষক (ইংেরজী) জনাব মা: হািফ র রহমান (ইনেড  নং-R2023005) এর াংক িহসাব ন র
4214334004597 সংেযাজন িবষেয় “ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  মেহাদয় বরাবর আেবদন প সহ অ া  কাগজ প ািদ
অ ায়ন বক সদয় রণ করা হেলা” মেম উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, বল িচ, িসরাজগ  ক ক ে া  ১ নং ারেক অ ায়ন

দান করা হয়। 
৪। পরবত েত আ ষাি ক ড েম  যাচাই/তদ বক িনিদ  মতামত মাণকসহ িতেবদন দােনর জ  জনাব মা: শাহী র ইসলাম,
সহকারী পিরচালক (গেবষণা ও উ য়ন), জনাব মা: শির ল ইসলাম, া ামার, মিমস, মা াসা িশ া অিধদ রেক যাচাই/ তদ
কমকতা িহেসেব িন  করা হেল তদ  কমকতাগণ িনে া  েপ পািরশ দান কেরন:-
“ িসরাজগ  জলার বল িচ উপেজলাধীন গােবরপাড়া িড,িব ফািযল মা াসার এমিপওশীেট ভাষক (ইংেরজী) জনাব মা: হািফ র
রহমান/ MD. HAFIZUR RAHMAN (ইনেড  নং-R2023005) এর চক বইেয় উে িখত স য়ী িহসাব নং, াংক

টেম , সানালী াংক িলিমেটড, সাহাগ র শাখা, িসরাজগ  এর ােনজার এর ত য়ন ইত ািদ িবেবচনায় এমিপওশীেট াংক
িহসাব নং-7785 এর েল িহসাব নং- 4214334004597  সংেশাধেনর পািরশ করা হেলা ।”
          ৫। অ ে র এবং উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, বল িচ, িসরাজগ  এর অ ায়ন এবং তদ  কমকতার পািরশ এর
 িভি েত িতকার াথ  জনাব মা: হািফ র রহমান, ভাষক (ইংেরজী) এর ত  এবং াথ ত াংক িহসাব ন র িন পঃ

িমক নং নাম, পদবী,ইনেড  ও িত েনর কানা

ভাষক(আরিব)
পেদ যাগদােনর 
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১



০১
মা: হািফ র রহমান (ইনেড  নং- 

R2023005), ভাষক (ইংেরজী), 
গােবরপাড়া িড,িব ফািযল মা াসা, বল িচ, 

িসরাজগ  ।

০৬/১০/০৮ ি ঃ 
এবং

নেভ র/২০০৯
7785 4214334

004597

এমিপও শীেট 
আেবদনকারী াথ র 
চািহত াংক িহসাব 
নং 4214334
004597 সংেশাধন 
যা ।

৫। এমতাব ায়, িতকার াথ র আেবদন, অ ে র এবং উপেজলা মা িমক িশ া অিফসােরর অ ায়ন এবং তদ  কমকতার পািরশ
মাতােবক িসরাজগ  জলার বল িচ উপেজলাধীন গােবরপাড়া িড,িব ফািযল মা াসায় কমরত ভাষক (ইংেরজী) জনাব মা: হািফ র

রহমান/MD. HAFIZUR RAHMAN (ইনেড  নং-R2023005) এর াংক িহসাব নং 4214334004597
সংেশাধেনর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা এবং পে র বণনামেত েয়াজনীয় ব া হণ কের বা বায়ন িতেবদন
(Compliance Report) দািখেলর জ ও অ েরাধ করা হেলা।
শতস হ:
১। পরবত েত কান ত  ল/িম া মািণত হেল সংি  আেবদনকারী, সংি  িত ান ধান, সংি  তদ কারী কমকতাগণ দায়ী
থাকেব।
২। সরকােরর অেথর কান কার অপচয়/তছ ফ হেল সংি  আেবদনকারী, িত ান ধান উ  অথ ফরত িদেত বা  থািকেব।
৩। পরবত েত িনেয়াগ সং া /অ া  ড েম  ল/িম া/জাল মািণত হেল উ  িশ ক সরকােরর য কান আইনা গ শাি  হেণ
বা  থাকেব।
৪। িতকার াথ  জনাব মা: হািফ র রহমান, ভাষক (ইংেরজী)  কান কার বেকয়া দািব করেত পারেবনা। 
সং ি : সাত (০৯) ফদ।

২৪-৩-২০২২

পিরচালক ( শাসন ও অথ) ও ক  পিরচালক, মা াসা 
িশ া ব াপনা ও ইনফরেমশন িসে ম ( মিমস), 
মা াসা িশ া অিধদ র।

ক. এম. ল আমীন
মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)

ফান: ০২-৪১০৩০১৫৯
ইেমইল: dg@dme.gov.bd

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০১০.৩৫.০৫২.২১.৯৯৪/১(৬) তািরখ: ১০ চ  ১৪২৮
২৪ মাচ ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচেবর একা  সিচব (িসিনয়র সহকারী সিচব), সিচব-এর দ র, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
২) উপ পিরচালক ( শাসন), মা াসা িশ া অিধদ র (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৩) জলা িশ া কমকতা, িসরাজগ ।
৪) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, বল িচ, িসরাজগ ।
৫) সভাপিত/অ / িতকার াথ  জনাব মা: হািফ র রহমান, ভাষক (ইংেরজী), গােবরপাড়া িড,িব ফািযল
মা াসা, বল িচ, িসরাজগ  ।
৬) মহাপিরচালক মেহাদেয়র াি গত সহকারী, মা াসা িশ া অিধদ র।

২৪-৩-২০২২
মা: বাদশা িময়া 

পিরদশক (সহেযাগী অ াপক)

২


