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ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০১০.১৫.০০৩.২০.৮৫০ তািরখ: 
১১ মাচ ২০২২

২৬ ফা ন ১৪২৮

িবষয:় ট া াইলটা াইল   জলারজলার   ঘাট াইলঘাট াইল   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   পাড়াব াড়ীপাড়াব াড়ী  পাবিলকপাবিলক  ফ ািজলফ ািজল  মা াস ারমা াস ার   এমিপওএমিপও  িশেটিশেট
সহকারীসহকারী  াগা িরকাগা িরক  জনাবজনাব   মামা : : ফরমানফরমান   আলীআলী/MD FORMAN ALI (/MD FORMAN ALI ( ইনেডইনেড   নংনং--
D641436) D641436) এরএর   নােমরনােমর   পােশপােশ   পদবীপদবী  এরএর   কলােমকলােম  LIB  LIB এরএর   পিরবেতপিরবেত  AL  AL সংেশাধনসংেশাধন   সেসে ।।

: (১) DEO, টা াইল এর তদ  িতেবদন ারক নং- জিশঅ/টাং/৫৬২; তািরখ: ১১/০৩/২০২১ ি .
(২) তদ  কিম র িতেবদেনর ারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৭.০৩.০০৪.১৯-৪৯, তািরখ: ২৪/০২/২০২২ ি .

        উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, টা াইল জলার ঘাটাইল উপেজলাধীন পাড়াবাড়ী
পাবিলক ফািজল মা াসার এমিপও িশেট সহকারী াগািরক জনাব মা: ফরমান আলী/MD FORMAN ALI (ইনেড  নং-
D641436) এর  নােমর পােশ পদবী এর কলােম AL 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: ফরমান আলী বিণত মা াসায় ০১/০৯/১৯৮৬
তািরেখ াগািরক পেদ যাগদান কেরন এবং সে র/১৯৮৬ মােস থম এমিপও  হেয় বিণত মা াসায় বতমােন একই পেদ ও ০৯
কােড কমরত আেছন।

৩। সহকারী াগািরক জনাব মা: ফরমান আলী (ইনেড  নং- D641436) এর নােমর পােশ পদবী এর কলােম AL সংেযাজন
িবষেয় “িবিধ মাতােবক তার াগািরক পেদর কা  যা তা নই ””  মেম জলা িশ া অিফসার, টা াইল ক ক ে া  ২ নং ারেক
মতামত  দান করা হয় ।
৪। পরবত েত আ ষাি ক ড েম  যাচাই/তদ বক িনিদ  মতামত মাণকসহ িতেবদন দােনর জ  জ নাবজ নাব   ম াঃশাহ ী রমাঃশাহ ী র
ইসলামইসলাম , , সহকার ীসহকার ী   পিরচ ালকপিরচ ালক ( (গেবষণ াগেবষণ া   ওও  উ য়নউ য়ন )) , , জ নাবজ নাব   ম াস া ৎমাস া ৎ  ফ রেদৗস ীফ রেদৗস ী   আলমআলম , , পিরদশকপিরদশক ( (চ ামচ াম   িবভাগিবভাগ ))
মা াসা িশ া অিধদ রেক যাচাই/তদ  কমকতা িহেসেব িন  করা হেল িতিন িনে া  েপ পািরশ দান কেরন:-
““ট া াইলট া াইল   জ লারজ লার   ঘাট াইলঘাট াইল   উপেজ লাধ ীনউপেজ লাধ ীন   প াড়াব াড়ীপাড়াব াড়ী   প াব িলকপাবিলক  ফ ািযলফ ািযল   মা াস ারমা াস ার   এমিপওএমিপও  শীেটশীেট   সহকার ীসহকার ী   াগািরকাগািরক
জ নাবজ নাব   ম ামা :  :  ফ রমানফ রমান   আলীআলী /MD FO RMAN ALI (/MD FO RMAN ALI (ইনেডইনেড   নংনং-  D6 41436 )  -  D6 41436 )  এরএর   িব মানিব মান  LIB  LIB পদবীপদবী
সংেশাধনসংেশাধন   কেরকের  AL   AL  করারকরার   প ািরশপািরশ   করাকরা   হ েলাহ েলা।  ” ।  ” 
                    ৫। অ ে র অ ায়ন, জলা িশ া অিফসার, টা াইল এর মতামত এবং তদ  কমকতার পািরশ  এর  িভি েত িতকার

াথ  জনাব মামা :  :  ফ রমানফ রমান   আলীআলী   এর ত  এবং াথ ত পদবী িন পঃ

িমক নং নাম, পদবী,ইনেড  ও িত েনর কানা

াগািরক পেদ 
যাগদােনর 
তািরখ
এবং 

এমিপও ি র 
তািরখ

এমিপও 
শীেট 

িব মান 
পদবী

াথ ত 
চািহত 
পদবী

ম

০১
জ নাবজ নাব   ম ামা :  :  ফ রমানফ রমান   আলীআলী /MD FO RMAN/MD FO RMAN  
ALI (ALI (ইনেডইনেড   নংনং-  D6 41436 )-  D6 41436 ) , পাড়াবাড়ী 

পাবিলক ফািজল মা াসা, ঘাটাইল, টা াইল।

০১/০৯/১৯৮৬ 
ি . এবং

সে র/১৯৮৬
LIB AL

এমিপও শীেট 
আেবদনকারীর াথ ত 
পদবী AL সংেশাধন 
যা ।

৫। এমতাব ায়, িতকার াথ র আেবদন, অ ে র অ ায়ন,  জলা িশ া অিফসার, টা াইল এর ত য়ন এবং তদ  কমকতার পািরশ
মাতােবক টা াইল জলার ঘাটাইল উপেজলাধীন পাড়াবাড়ী পাবিলক ফািজল মা াসার এমিপও িশেট সহকারী াগািরক জনাব মা:

১



ফরমান আলী/MD FORMAN ALI (ইনেড  নং-D641436) এর নােমর পােশ পদবী এর কলােম AL সংেযাজেনর
েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

শতস হশতস 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। িতকারিতকার   াথাথ   জ নাবজ নাব   ম ামা :  :  ফ রমানফ রমান   আলীআলী   কানকান   কারকার   বেকয়াবেকয়া   দািবদািব   করেতকরেত   পারেবনাপারেবনা।।
সং ি : সাত (০৯) ফদ।

১১-৩-২০২২

 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: ৫৭.২৫.০০০০.০১০.১৫.০০৩.২০.৮৫০/১(৬) তািরখ: ২৬ ফা ন ১৪২৮
১১ মাচ ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচেবর একা  সিচব (িসিনয়র সহকারী সিচব), কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
২) উপ পিরচালক ( শাসন), মা াসা িশ া অিধদ র (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৩) জলা িশ া কমকতা, টা াইল।
৪) সভাপিত/অ / িতকার াথ  , জনাব মা: ফরমান আলী, পাড়াবাড়ী পাবিলক ফািজল মা াসা, ঘাটাইল,
টা াইল।
৫) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার , ঘাটাইল, টা াইল।
৬) মহাপিরচালক মেহাদেয়র াি গত সহকারী, মা াসা িশ া অিধদ র।

১১-৩-২০২২
মা: বাদশা িময়া 

পিরদশক (সহেযাগী অ াপক)

২


