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ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০৪.৩৪.০০১.২১.৪০৪ তািরখ: 
০৮ মাচ ২০২২

২৩ ফা ন ১৪২৮

িবষয:় ট া াইলটা াইল   জলারজলার   িমজ া রিমজা র   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   কররাকররা   কাওয়ালজানীকাওয়ালজানী  দা িখলদািখল   মা াস ারমা াস ার   কমরতকমরত   জনাবজনাব
MD MONTAJUR RAHMAN (MD MONTAJUR RAHMAN (ইনেডইনেড   নংনং-D342301) -D342301) এরএর   এমিপওএমিপও  িশেটিশেট   ি তি ত
পদবীপদবী  সংেযাজনসংেযাজন   এরএর   জজ   েয়াজনীয়েয়াজনীয়   ব াব া   হণহণ   সেসে ।।

: (০১) USEO,িমজা র, টা াইল এর ারক নং-উমািশঅ/িমজা/টাং/িশ স/২০১৭/৭৭তাং:০৬/০৬/২০২১
(০২) তদ  কিম র তদ  িতেবদেনর ারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০১০.০২.০২৪.২০-৫৯; তাং:২৪/০২/২০২২

         উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, টা াইল জলার িমজা র উপেজলাধীন কররা কাওয়ালজানী দািখল মা াসার কমরত জনাব MD
MONTAJUR RAHMAN (ইনেড  নং-D342301) এর এমিপও িশেট ি ত পদবী সংেযাজন ও বতন কাড  সংেশাধেনর আেবদন ে া
(০১) নং ারেক USEO, িমজা র, টা াইল এর মা েম অ  অিধদ ের অ ায়ণ করা হয়।
       ০২। পদবী ও বতন কাড  সংেশাধন সং া  আেবদন  িন ি র লে   তদ বক মাণকসহ িনিদ  মতামত দান বক তদ  িতেবদন দািখেলর
জ   জনাব মাহ জা ইয়াছিমন, সহকারী পিরচালক ( শাসন), মািশঅ এবং জনাব ইমন আিমর, পিরদশক (রাজশাহী), মািশঅ- ক তদ  কমকতা িনেয়াগ
করা হয়। ে া  ০২ নং ারেকর মা েম তদ  কিম  ক ক তদ  িতেবদন দািখল করা হয়। তদ  কিম র মতামত িন প:
“পযােলাচনাঃ এমিপওশীেট বিণত িশ েকর পদবী ও বতন ড  সংেশাধেনর িনিম  সংি  কাগজপ  যাচাইেয় দখা যায় য, জনাব মাঃ মাে জার
রহমান এবেতদায়ী ধান পেদ নেভ র/১৯৯৬ সােল িনেয়াগ া  হেয় ১৯৯৭ সােল বতন কাড -০৪ (বতমােন ১৬) এ থম এমিপও  হন। িতিন বতমােন ১৫
কােড  বতন ভাতািদ উে ালন কের আসেছন। জনাব মাঃ মাে জার রহমান/ MD MONTAJUR RAHMAN (ইনেড  নং-D342301) এর
এমিপও শীেট দাবী ত পদবী EBH সংেযাজন করা গেলও ার াথ ত বতন ড  ১৫ এর পিরবেত ১৪ েণর কান েযাগ নই। কারণ সবেশষ জনবল
কাঠােমা অ যায়ী এবেতদায়ী ধােনর বতন ড  হাড  ফ াইেল করার েযাগ নই। ােক অনলাইেন আেবদন করেত হেব।
মতামতঃ জনাব মাঃ মাে জার রহমান/ MD MONTAJUR RAHMAN (ইনেড  নং-D342301) এর সকল একােড িমক সনদ, িনেয়াগ,
যাগদান, পি কার িব াপন, িনেয়াগ যাগদােনর র েলশন, এমিপও ি র আেবদন এবং দািখল ত কাগজপ  ও অ া  ড েম স হ, যাচাই-বাছ াই
ও পযােলাচনায় তীয়মান হয় য, টা াইল জলার িমজা র উপেজলাধীন কররা কাওয়ালজানী দািখল মা াসার কমরত জনাব মাঃ মাে জার রহমান/ MD
MONTAJUR RAHMAN (ইনেড  নং-D342301) এর এমিপও শীেট দাবী ত পদবী EBH সংেযাজন করা যায়। তেব ার াথ ত বতন

ড  সবেশষ জনবল কাঠােমা অ যায়ী হাড  ফ াইেল ১৫ এর পিরবেত ১৪ েণর কান েযাগ নই। ােক অনলাইেন আেবদন করেত হেব।
      ০৩। তদ কারী কিম র তদ  িতেবদন, জলা িশ া অিফসার, টা াইল এর পািরশসহ অ ায়ণ এবং িতকার াথ র আেবদেনর িভি েতজনাব MD
MONTAJUR RAHMAN (ইনেড  নং-D342301) এর ত  এবং াথ ত পদবী ও বতন কাড  িন পঃ

নাম, পদবী, ইনেড  ও িত েনর কানা
সহকারী মৗলভী পেদ 
যাগদােনর তািরখ

এমিপও শীেট 
িব মান 
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পদবী 

ম

MD MONTAJUR 
RAHMAN (ইনেড  নং-
D342301)কররা কাওয়ালজানী 
দািখল মা াসা, িমজা র, টা াইল।

১৫.১২.১৯৯৬  নাই EBH

এমিপও শীেট  আেবদনকারীর 
াথ ত পদবী EBH 

সংেশাধনেযা ।

০৪। এমতাব ায়, তদ  কিম র তদ  িতেবদেনর মতামত, জলা িশ া অিফসার, টা াইল এর পািরশসহ অ ায়ণ এবং িতকার াথ র আেবদন
অ যায়ী িন বিণত শত সােপে  জনাব MD MONTAJUR RAHMAN (ইনেড  নং-D342301) এর পদবী EBH সংেযাজন বক

েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা এবং পে র বণনামেত যথাযথভােব েয়াজনীয় ব া হণ বক 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 কমকতা দায়ী থাকেব।
 ২। সরকােরর অেথর কান কার অপচয়/তছ ফ হেল সংি  আেবদনকারী, িত ান উ  অথ ফরত িদেত বা  থািকেব। 

. ১



 ৩। পরবত েত িনেয়াগ সং া /অ া  ড েম স ল/িম া/জাল মািণত হেল উ  িশ ক সরকােরর য কান আইনা গ শাি  হেণ বা  থাকেব।
৪.. িত কারিত কার   াথাথ   জনাবজনাব   MD  MO NT AJUR  R AHMAN (MD  MO NT AJUR  R AHMAN (ইনেডইনেড   নংনং -D 342301) -D 342301) কান পকান প   বেকয় াবেকয় া   দা িবদা িব   করেতকরেত   প ারেবপ ারেব
নান া ।।
 সং ি : বণনামেত-০৬ ফদ।

৮-৩-২০২২

পিরচালক ( শাসন ও অথ) এবং ক  পিরচালক, 
মিমস, মা াসা িশ া অিধদ র।

ক, এম, ল আমীন
মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)

ফান: ০২-৪১০৩০১৫৯
ফ া : ৪১০৩০১২৫

ইেমইল: dgdmeb@gmail.com

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০৪.৩৪.০০১.২১.৪০৪/১(৬) তািরখ: ২৩ ফা ন ১৪২৮
০৮ 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) সহকারী পিরচালক (অথ) এবং সদ  সিচব, এমিপও কিম , মা াসা িশ া অিধদ র
৪) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, িমজা র, টা াইল
৫) সভাপিত/ পার/ জনাব MD MONTAJUR RAHMAN (ইনেড  নং-D342301) কররা
কাওয়ালজানী দািখল মা াসা, িমজা র, টা াইল।
৬) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, মা াসা িশ া অিধদ র

৮-৩-২০২২
জা া ন নাহার 

সহকারী পিরচালক
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