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ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০৪.৩৪.০০১.২১.৫০৩ তািরখ: 
১৩ মাচ ২০২২

২৮ ফা ন ১৪২৮

িবষয:় ব িরশালবিরশাল   জলারজলার   সদরসদর   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   শােয় াব াদশােয় াব াদ   দা িখলদািখল   মা াস ারমা াস ার   কমরতকমরত   জনাবজনাব  MD. MD.
HARUN (HARUN (ইনেডইনেড   নংনং-M0002451) -M0002451) এরএর   এমিপওএমিপও  িশেটিশেট   ি তি ত   পদবীপদবী  সংেশাধনসংেশাধন
সংেশাধেনরসংেশাধেনর   জজ   েয়াজনীয়েয়াজনীয়   ব াব া   হণহণ   সেসে ।।

: (০১) USEO, সদর, বিরশাল এর ারক নং-উমািশকা/বির-সদর/২০২২/৩৪; তািরখ: ২০/০১/২০২২ ি .
(০২) তদ  কিম র তদ  িতেবদেনর ারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০১০.০২.০২৪.২০-৬০৪; তািরখ:
০৮/০৩/২০২২ ি .

     উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, বিরশাল জলার সদর উপেজলাধীন শােয় াবাদ দািখল মা াসার কমরত জনাব MD.
HARUN (ইনেড  নং-M0002451) এর এমিপও িশেট ি ত পদবী সংেশাধেনর আেবদন ে া  (০১) নং ারেক USEO, সদর,
বিরশাল এর মা েম অ  অিধদ ের অ ায়ণ করা হয়।
       ০২। পদবী সংেশাধন সং া  আেবদেনর িবষয়  িন ি র লে  তদ  কমকতা জনাব মাহ জা ইয়াছিমন, সহকারী পিরচালক ( শাসন),
মািশঅ এবং জনাব ইমন আিমর, পিরদশক (রাজশাহী), মািশঅ এর সম েয় তদ  কিম  গঠন করা হয়। ে া  ০২ নং ারেকর মা েম তদ
কিম  ক ক তদ  িতেবদন দািখল করা হয়। তদ  কিম র মতামত িন প: “এমিপওশীেট বিণত িশ েকর পদবী সংেশাধেনর িনিম  সংি
কাগজপ  যাচাইেয় দখা যায় য, জনাব মাঃ হা ন, এম. এল. এস. এস পেদ ৩১/১২/২০০৩ তািরেখ উ  মা াসায় যাগদান কের ম/২০২০ সােল

থম এমিপও  হন। ম/২০২০ সােলর এমিপও শীট থেক সবেশষ এমিপও শীট পয  বিরশাল জলার সদর উপেজলাধীন শােয় াবাদ দািখল
মা াসার কমরত জনাব মাঃ হা ন (ইনেড  নং-M0002451) এর নােমর পােশ পদবী ss উে খ রেয়েছ। িতকার াথ র চািহদা মাতােবক
এমিপওশীেট পদবী সংেশাধন করা হেল ার বতন েডর কান পিরবতন হেব না। সে ে  সরকােরর আিথক কান য়- িতর স াবনা নই।
সমেত উ  মা াসার এমিপওশীেট জনাব মাঃ হা ন (ইনেড  নং-M00024511) এর আেবদন অ সাের পদবী SS এর েল NW
সংেশাধেনর কান াধা নই।
মতামত/ পািরশ: িতকার াথ র দািখল ত আেবদন ও সরবরাহ ত কাগজপ  ও ড েম স যাচাই বাছাই ও পযােলাচনা বক দখা যায় বিণত

ি র একােডিমক সনদ, িনেয়াগ পরী ার ফলাফল সীট, িনেয়াগপ , যাগদানপ , গভিণং বিডর র েলশন, িশ ক কমচারীর বতন িবল এবং
এমিপও কিপেত িব মান বতন ড-২০ অ যায়ী জনাব মা: হা ন (ইনেড  নং-M0002451) এর এমিপও শীেট পদবী SS এর পিরবেত
NW সংেযাজন করার জ  পািরশ করা হেলা। 
 ০৩। তদ  কিম র তদ  িতেবদেনর মতামত, উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, সদর, বিরশাল এর পািরশসহ অ ায়ণ এবং িতকার াথ র
আেবদেনর িভি েত জনাব MD. HARUN (ইনেড  নং-M0002451) এর ত  এবং াথ ত পদবী িন পঃ                

নাম, পদবী, ইনেড  ও িত েনর কানা

এম.এল.এস.এ. 
পেদ যাগদােনর 
তািরখ

এমিপও 
শীেট 
িব মান 
পদবী 

াথ ত 
পদবী 

ম / পািরশ/মতামত

জনাব MD. HARUN (ইনেড  নং-
M0002451) শােয় াবাদ দািখল 
মা াসা, সদর, বিরশাল

৩১/১২/২০০৩ SS পদবী- 
NW

এমিপও শীেট িব মান পদবী SS এর 
পিরবেত আেবদনকারীর াথ ত পদবী 
NW সংেশাধনেযা ।

০৪। এমতাব ায়, তদ  কিম র তদ  িতেবদেনর মতামত, উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, সদর, বিরশাল এর পািরশসহ অ ায়ণ এবং
িতকার াথ র আেবদন অ যায়ী িন বিণত শত সােপে  জনাব MD. HARUN (ইনেড  নং-M0002451) এর পদবী SS এর

পিরবেত NW সংেযাজন বক েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা এবং পে র বণনামেত যথাযথভােব েয়াজনীয় ব া
. ১



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।
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।
৪৪ । । িত ক ারিত ক ার   াথাথ   জন াবজন াব   MD . HARUN MD . HARUN (( ইন েডইন েড   ন ংন ং -- M0002451M0002451))  ক ান পক ান প   ব েকয় াব েকয় া   দািবদািব   কর েতকর েত   প ার েবপ ার েব   ন ান া ।।
সং ি : বণনামেত-০৪ 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
ফ া : .

ইেমইল: dg@dme.gov.bd

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০৪.৩৪.০০১.২১.৫০৩/১(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, সদর, বিরশাল।
৫) সভাপিত/ পার/ জনাব MD. HARUN (ইনেড  নং-M0002451) শােয় াবাদ দািখল মা াসা,
সদর, বিরশাল।
৬) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, মা াসা িশ া অিধদ র

১৩-৩-২০২২
জা া ন নাহার 

সহকারী পিরচালক
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