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ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০..০০৪.০৩.০৬২.১৭.৪৮৪ তািরখ: 
২১ মাচ ২০২২

৭ চ  ১৪২৮

িবষয:় িদনাজ রিদনাজ র   জলারজলার   িবরাম রিবরাম র   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   ভবানী রভবানী র   দা িখলদািখল   মা াস ারমা াস ার   কমরতকমরত   জনাবজনাব  ATM ATM
Abdur Rahim Sarker (Abdur Rahim Sarker ( ইনেডইনেড   নংনং-R097621) -R097621) এরএর   এমিপওএমিপও  িশেটিশেট   নামনাম
সংেশাধেনরসংেশাধেনর   আেবদনআেবদন   যাচাইযাচাই //তদ বকতদ বক  িনিদিনিদ   মতামতসহমতামতসহ   িতেবদনিতেবদন   রেণররেণর   জজ   তদতদ
কমকতাকমকতা   িনেয়াগিনেয়াগ   সেসে ।।

: (১) পার, ভবানী র দািখল মা াসা, িবরাম র, িদনাজ র এর আেবদন, তািরখ: ১৩/০৩/২০২১ ি . 
(২) জলা িশ া অিফসার, িদনাজ র এর ারক নং- জিশঅ/িদনাজ/২০২১/৫১৭, তািরখ: ১৫/০৩/২০২১ ি .

           উপ  িবষয় ও ে র ি েত মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় কাযােথ জানােনা যাে  য, িদনাজ র জলার
িবরাম র উপেজলাধীন ভবানী র দািখল মা াসার কমরত জনাব ATM Abdur Rahim Sarker (ইনেড  নং-
R097621) এর এমিপও শীেট নাম সংেশাধেনর আেবদন জলা িশ া অিফসার, িদনাজ র ক ক ে  বিণত ০২ নং ারেক
অ  অিধদ ের আেবদন করা হয়। 
         ০২। আেবদনপ  অ যায়ী আেবদনকারী জনাব ATM Abdur Rahim Sarker (ইনেড  নং-R097621)
এর াথ ত নাম িন পঃ  

ম নাম, ইনেড , পদবী ও িত েনর কানা এমিপও শীেট 
িব মান নাম আেবদনকারীর াথ ত নাম

০১

জনাব ATM Abdur Rahim Sarker 
(ইনেড  নং-R097621), িনয়র মৗলভী, ভবানী র 
দািখল মা াসা,
িবরাম র, িদনাজ র

ATM Abdur 
Rahim 
Sarker

Abu Taher 
Muhammad Abdur 
Rahim Sarkar

        ০৩। উ  মা াসার এমিপও শীেট R097621 ইনেড  এর িবপরীেত ATM Abdur Rahim Sarker নাম
ণ রেয়েছ িক  আেবদন কারীর াথ ত নাম Abu Taher Muhammad Abdur Rahim Sarkar. ই

নােমর মে  িভ তা পিরলি ত হে  িবধায় ই নােমর ি  একই িক না এবং ার ত নাম িক (বাংলায় ও ইংেরিজেত) তা
যাচাই করা েয়াজন। 
     ০৪। এমতাব ায় আেবদনকারীর স ক নাম কান  (বাংলায় ও ইংেরিজেত), উি িখত ই নােমর ি  একই ি  িক না, দাবী ত নােমর ি ই

ত িনেয়াগ া /চা রীরত িকনা, আেবদনকারীর SSC/দািখল সনদপে  এবং জাতীয় পিরচয়পে  উি িখত নাম ও ন র উে খসহ সেরজিমেন িতকার
াথ র ি গত উপি িতেত িতিন িনেজ (UNO) িকংবা ানীয় ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান/ সংি  পৗরসভা/িস  কেপােরশন এর কাউি লর এর

মা েম সেরজিমেন যাচাই/তদ বক িনিদ  মতামতসহ িতেবদন  রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সং ি : বণনামেত ০৪ ফদ।
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২১-৩-২০২২

উপেজলা িনবাহী অিফসার,
িবরাম র, িদনাজ র।

জা া ন নাহার
সহকারী পিরচালক

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০..০০৪.০৩.০৬২.১৭.৪৮৪/১ তািরখ: ৭ চ  ১৪২৮
২১ মাচ ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচেবর একা  সিচব (উপসিচব), কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
২) উপ-পিরচালক ( শাসন), মা াসা িশ া অিধদ র (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৩) জলা িশ া অিফসার, িদনাজ র
৪) পার/সভাপিত/ জনাব ATM Abdur Rahim Sarker (ইনেড  নং-R097621), িনয়র
মৗলভী, ভবানী র দািখল মা াসা, িবরাম র, িদনাজ র।
৫) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, মা াসা িশ া অিধদ র
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জা া ন নাহার 

সহকারী পিরচালক
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