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ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০১০.৮৮.০১১.২০.৬৪৬ তািরখ: 
২৪ ফ যা়ির ২০২২

১১ ফা ন ১৪২৮

িবষয:় াদ রাদ র   জলারজলার   সদরসদর   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   চা াচা া   ব াজ ারবাজ ার   র ীয়ার ীয়া   ফ ািজলফ ািজল  মা াস ারমা াস ার   গভিণংগভিণং  ব িডেতবিডেত
িবে াৎস াহ ীিবে াৎস াহ ী  সদসদ   মেনানয়নমেনানয়ন   সেসে ।।

: (১) অ , চা া বাজার রীয়া ফািজল মা াসা, সদর, াদ র এর ারক নং- িস.িব.এফ.এম/গভিণং
বিড/০০৩০/৫/২০২১; তািরখ: ২৭.১২.২০২১ি .। 
(২) িশ া ম ণালেয়র ারক নং- িশম/শাঃ২৪/িবিবধ-২-৮/২০০৮; তািরখ: ০৯.০৯.২০১৫ি .।

উপ  িবষয় ও ে র আেলােক মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও পরবত  কায ম হেণর িনিম  জানােনা যাে  য, িবষেয়া  মা াসার
গভিণং বিডেত মহাপিরচালক, মা াসা িশ া অিধদ র ক ক একজন িবে াৎসাহী সদ  মেনানয়েনর িনিম  ে া  ১ নং ারেকর
মা েম বিণত মা াসার অ  ক ক ০৩ (িতন) জেনর নােমর াব স িলত এক  আেবদন দািখল করা হেয়েছ। 

০২. অ  ক ক দািখল ত আেবদন ও আেবদেনর সােথ সংি  কাগজ-প  পযােলাচনাে  ে া  ২ নং ারেকর ১৬ নং
অ ে েদ (ফািযল ও কািমল মা াসায় িবে াৎসাহী সদ  পেদ মহাপিরচালেকর িতিনিধ মেনানয়ন দান) বিণত মতা বেল িনে  বিণত

ি েক বিণত মা াসার গভিণং বিডর িবে াৎসাহী সদ  িহেসেব মহাপিরচালক, মা াসা িশ া অিধদ র ক ক মেনানয়ন দয়া হেলা-

মেনািনত িবে াৎসাহী িতিনিধর
 নাম ও িপতার নাম কানা িশ াগত যা তা পশা

জনাব মা: আল আিমন, 
িপতা: মা: আ: রব ঢালী

সহকারী অ াপক, ইসলািম 
ািডজ িবভাগ, াদ র সরকাির 

কেলজ, াদ র।
এম.এ িশ কতা

িবেশষিবেশষ  ::
 উে , রা ীয় িনয়ম লা ও াথ পিরপ ী কান কমকাে র জ  মা াসা িশ া অিধদ র উ  সদ  পদ য কান সময় বািতল
করেত পাের।

২৪-২-২০২২

সভাপিত/অ , চা া বাজার রীয়া ফািজল মা াসা, 
শাহরাি , াদ র।

মাসা ৎ ফরেদৗসী আলম
পিরদশক (সহেযাগী অ াপক)

ফান: ০২-৪১০৩০৮৯৪
ফ া : ৪১০৩০১২৫

ইেমইল:
dmeinspectorctg@gmail.com

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০১০.৮৮.০১১.২০.৬৪৬/১(৫) তািরখ: ১১ ফা ন ১৪২৮
২৪ ফ যা়ির ২০২২

১



সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জলা শাসক, াদ র।
২) সিচেবর একা  সিচব (িসিনয়র সহকারী সিচব), কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ।
৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, সদর, াদ র।
৪) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, সদর, াদ র।
৫) জনাব মা: আল আিমন, িপতা: মা: আ: রব ঢালী, সহকারী অ াপক, ইসলািম ািডজ িবভাগ, াদ র
সরকাির কেলজ, াদ র।

২৪-২-২০২২
মাসা ৎ ফরেদৗসী আলম 

পিরদশক

২


