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ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০৪.৩৪.০০১.২১.৪৭৭ তািরখ: 
১৩ মাচ ২০২২

২৮ ফা ন ১৪২৮

িবষয:় নরিসংদীনরিসংদী  জলারজলার   িশব রিশব র   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   মা িছম রমািছম র   আশরা লআশরা ল   উ মউ ম  দা িখলদািখল   মা াস ায়মা াস ায়   কমরতকমরত
পারপার   জনাবজনাব  MD ABDUR ROB BHIYAN ( MD ABDUR ROB BHIYAN (ইনেডইনেড -D340193) -D340193) এরএর   াথ তাথ ত

নােমরনােমর   আ িরকআ িরক  ব ানানবানান   সংেশাধন েমসংেশাধন েম   েয়াজনীয়েয়াজনীয়   ব াব া   হণহণ   সেসে ।।
: (১)USEO িশব র, নরিসংদী এর ারক নং-উমািশঅ/িশব/নর/২০২১/২১৮; তািরখ: ২৩/০৮/২০২১ 

(২)তদ কারী কিম র িতেবদেনর ারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৩.০২.২৩০.২১-৮৬; তািরখ:২২/০২/২০২২

নাম, ইনেড  নং, পদবী ও
িত ােনর নাম

এমিপও শীেট
িব মান 
নােমর 
আ িরক 
বানান

িতকার াথ র 
কাি ত নাম/ 
নােমর বানান

ম / পািরশ/মতামত

    উপ  িবষয় ও ে র আেলােক জানােনা যাে  য,নরিসংদী জলার িশব র উপেজলাধীন মািছম র আশরা ল উ ম দািখল মা াসায় কমরত পার
জনাব MD ABDUR ROB BHIYAN (ইনেড -D340193) এর এমিপওেত নােমর আ িরক বানান সংেশাধন িবষয়ক এক  আেবদন
USEO,িশব র, নরিসংদী ক ক পািরশসহ ে া  ০১ নং ারেক অ  অিধদ ের অ ায়ণ করা হয়।    
০২. আেবদেনর িবষয়  িন ি র লে  তদ  কমকতা জনাব মাঃ আফাজ উি ন, সহকারী পিরচালক (সরকাির ও িসিনয়র মা াসা), মা াসা িশ া
অিধদ র, জনাব মাঃ শহীদ লতীফ , পিরদশক (বিরশাল), মা াসা িশ া অিধদ র জনাব মাসা ৎ ফরেদৗসী আলম, পিরদশক (চ াম), মািশঅ এর
সম েয় তদ  কিম  গঠন করা হয়। ে া  ০৩ নং ারেকর মা েম তদ  কিম  ক ক তদ  িতেবদন দািখল করা হয়।তদ  কিম র মতামত
িন প:“(ক) জনাব আব র রব ঞা/ MD. ABDUR ROB BHUYAN (ইনেড -D340193) পার পেদ ২৬/০১/১৯৯৫ ি : তািরেখ যাগদান
কেরন এবং আগ /১৯৯৫ মােস ১০ কােড  (বতমান ০৭ কােডর সম ) এ এমিপও  হন। ১ম এমিপও ি  থেকই এমিপও িসেট ার নােমর বানান
MD. ABDUR ROB BHIYAN ি ত হেয় আসেছ। িতকার াথ র NID ও সনেদ (দািখল, আিলম, ফ ািজল) নােমর বানান MD. ABDUR
RAB BHUIYAN ি ত আেছ। 
(খ) জনাব আব র রব ঞা (ইনেড -D340193) এর সকল একােড িমক সনদ, জাতীয় পিরচয় প , িনেয়াগপ , যাগদানপে  নাম আব র রব

ঞা/MD. ABDUR RAB BHUIYANউে খ আেছ িবধায়, MD. ABDUR RAB BHUIYAN-এ ই ার ত নাম/নােমর বানান মেম
তীয়মান হয়।  

 মতামতঃ সকল সনদ (দািখল, আিলম, ফ ািজল), জাতীয় পিরচয় প , িনেয়াগ , যাগদানপে  ি ত নােমর বানান মাতােবক িতকার াথ  জনাব আব র
রব ঞা এর আেবদেনর আেলােক নােমর বানান MD. ABDUR RAB BHUIYAN িহেসেব এমিপও িসেট সংেশাধেনর জ  পািরশ করা হল।
    ০৩. তদ  কিম র তদ  িতেবদন এবং USEO িশব র, নরিসংদী ক ক অ ায়ণপে র সােথ সং  ত ািদ পযােলাচনায় দখা যায় য, জনাব
MD. ABDUR ROB BHIYANএর দািখল ত সনদস হ- দািখল, ( িমক নং-3295729, তািরখ: 4th Aug 1988), আিলম, ( িমক
নং-0131906, তািরখ: 29  october 1990, ফ ািজল, ( িমক নং-0022632), তািরখ: 6th December 1992 এবং জাতীয়
পিরচয় প  (এনআইিড  নং-6817673581199, দােনর তািরখ:১২/০৭/২০০৮) অ যায়ী নােমর আ িরক বানান MD. ABDUR RAB
BHUIYAN.
    ০৪. িতকার াথ  ক ক ৩০০ টাকার নন- িড িশয়াল া  এ দািখল ত হলফনামায় উে খ করা হয় য, “সংেশািধত নােমর বানান তীত যিদ অ
কান নােমর বানান অ  কান সরকাির/সায় শািসত/ বসরকাির িত ােন বহার করব না। বহার করেল সংেশািধত নােমর বানান  য়ংি য়ভােব
বািতল হেয় যােব এবং যথাযথ ক প  আমার িব ে  য কান আইনা গ ব া হণ করেল তা মানেত বা  থাকব।”
  ০৫. তদ  কিম র তদ  িতেবদেনর মতামত, USEO িশব র, নরিসংদী ক ক পািরশসহ অ ায়ণ এবং িতকার াথ  ক ক ৩০০ টাকার নন-

িড িশয়াল া  এ দািখল ত হলফনামা, সনদস হ এবং জাতীয় পিরচয়প  অ যায়ী িতকার াথ র াথ ত নাম সমথন কের িবধায় জনাব MD.
ABDUR ROB BHIYANএর াথ ত নােমর আ িরক বানান িন প:
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জনাব  MD ABDUR ROB 
BHIYAN, (ইনেড -D340193) 
মািছম র আশরা ল উ ম দািখল 
মা াসা মা াসা, িশব র, নরিসংদী

  MD 
ABDUR 
ROB 
BHIYAN

MD. 
ABDUR 
RAB 
BHUIYAN

এমিপও শীেট নাম/নােমর আ িরক বানান  MD 
ABDUR ROB BHIYAN এর পিরবেত 
আেবদনকারীর চািহত নাম/নােমর আ িরক বানান 
MD. ABDUR RAB BHUIYAN সংেশাধন 
যা ।

০৬. এমতাব ায়, তদ  কিম র তদ  িতেবদেনর মতামত, িতকার াথ র আেবদন, ৩০০ টাকার নন- িড িশয়াল া  এ দািখল ত হলফনামা,
দািখল ত সনদস হ, জাতীয় পিরচয়প , সভাপিত/ পার, মািছম র আশরা ল উ ম দািখল মা াসা মা াসা, িশব র, নরিসংদী এবং USEO িশব র,
নরিসংদী এর পািরশসহ অ ায়ণ অ যায়ী িন বিণত শতসােপে  এমিপও শীেট নােমর আ িরক বানান MD ABDUR ROB BHIYANএর
পিরবেতMD. ABDUR RAB BHUIYANিলিপব  করার ে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 মা াসা িশ া অিধদ েরর কান দায় থাকেবনা। কান ত  ল/িম া মািণত হেল উ  িশ ক
এবং সংি  িত ান ধান এবং তদ কারী কমকতা দায়ী থাকেব।
২। সরকােরর অেথর কান কার অপচয়/তছ ফ হেল িত ােনর উ  িশ ক অিতির  হীত অথ ফরত িদেত বা  থাকেব। 
৩। পরবত েত সনদ/৩০০ টাকার নন িড িশয়াল াে  দািখল ত হলফনামা/অ া  ড েম স িম া/ ল/জাল মািণত হেল িতকার াথ
জনাব MD. ABDUR RAB BHUIYAN( েব জনাব MD ABDUR ROB BHIYAN) সরকােরর য কান আইনা গ শাি  হেণ বা
থাকেব।
৪। িতকার াথ  জনাব MD. ABDUR RAB BHUIYAN( েব জনাব MD ABDUR ROB BHIYAN) কান প বেকয়া দাবী করেত
পারেবনা।
সং ি : বণনামেত ০৬ ফদ।

১৩-৩-২০২২

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

ক, এম, ল আমীন
মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)

ফান: ০২-৪১০৩০১৫৯
ইেমইল: dg@dme.gov.bd

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০৪.৩৪.০০১.২১.৪৭৭/১(৬) তািরখ: ২৮ ফা ন ১৪২৮
১৩ 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) সহকারী পিরচালক (অথ) এবং সদ  সিচব, এমিপও কিম , মা াসা িশ া অিধদ র
৪) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, িশব র, নরিসংদী
৫) সভাপিত/ পার/ জনাব MD ABDUR RAB BHUIYAN, (ইনেড -D340193) মািছম র
আশরা ল উ ম দািখল মা াসা মা াসা, িশব র, নরিসংদী
৬) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, মা াসা িশ া অিধদ র

১৩-৩-২০২২
জা া ন নাহার 

সহকারী পিরচালক
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