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ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০..০০৪.০৩.০২৩.১৭.৫৩০ তািরখ: 
২২ মাচ ২০২২

৮ চ  ১৪২৮

িবষয:় িম ািম া   জলারজলার   দিব ারদিব ার   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   জ াফরাবাদজ াফরাবাদ   ইসলািময়াইসলািময়া   দা িখলদািখল   মা াস ায়মা াস ায়   কমরতকমরত   িশ কিশ ক--
কমচার ীগেণরকমচার ীগেণর   এমিপওএমিপও  িশেটিশেট   ি তি ত   পদবীপদবী  ওও  িবষয়িবষয়  সংেশাধেনরসংেশাধেনর   আেবদনআেবদন   যাচাইযাচাই //তদ বকতদ বক

িনিদিনিদ   মতামতসহমতামতসহ   িতেবদনিতেবদন   রেণররেণর   জজ   তদতদ   কমকতাকমকতা   িনেয়াগিনেয়াগ   সেসে ।।
: (১) পার, জাফরাবাদ ইসলািময়া দািখল মা াসা, দিব ার, িম া এর আেবদন; তািরখ: ২০/০৩/২০২১ ি .

(২) USEO, দিব ার, িম া এর ারক নং-৩৭.০২.১৯৪০.০০০.৯৯.৩৭২.২০-২৬৪/১; তাং: ২৯/০৪/২০২১
ি .

উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, িম া জলার দিব ার উপেজলাধীন জাফরাবাদ ইসলািময়া দািখল মা াসায় কমরত িশ ক-
কমচারীগেণর এমিপও িশেট ি ত পদবী ও িবষয় সংেশাধেনর জ  আেবদন দািখল করা হেয়েছ। আেবদন প  অ যায়ী িতকার াথ গেণর চািহত পদবী ও
িবষয় িন পঃ

িমক নং নাম, ইনেড  এমিপও শীেট িব মান পদবী 
ও িবষয়

আেবদনকারীর চািহত পদবী ও 
িবষয়

০১ জনাব MD MAZIBUR RAHMAN (ইনেড  নং-C309172) নই পদবী: SUP
০২ জনাব MD SHARIF MIAH (ইনেড  নং-B580148) নই পদবী: AT
০৩ জনাব MD WALIULLAH (ইনেড  নং-C309703) নই পদবী: AM

০৪ জনাব MOHAMMAD JAHANGIR ALAM (1) (ইনেড  নং-
C309705), নই পদবী: AM

০৫ জনাব FARIDA AKTER (ইনেড  নং-C322023) নই পদবী: AT
০৬ জনাব MD JAHANGIR ALAM (2) (ইনেড  নং-C309745) নই পদবী: AM

০৭ জনাব MD MOBARAK HOSSAIN (ইনেড  নং-
C309707) নই পদবী: JT

০৮ জনাব MD OLI ULLAH (ইনেড  নং-C309746) নই পদবী: EB

০৯ জনাব MD FARUK HOSSAIN BHUIYAN (ইনেড  নং-
C309706) নই পদবী: JT

১০ জনাব MD BAZLUR RAHMAN (ইনেড  নং-C312811) পদবী: EB পদবী: AM
১১ জনাব RESMA AKTER (ইনেড  নং-N2107229) নই পদবী: OA
১২ জনাব MD MONIRUL ISLAM (ইনেড  নং-C317495) নই পদবী: NW

আেবদন  যাচাই বক িনিদ  মতামতসহ িতেবদন দািখেলর জ  জনাব মাহা দ শাম ামান, উপ-পিরচালক (অথ), মা াসা িশ া
অিধদ র এবং জনাব মাঃ শাহী র ইসলাম, সহকারী পিরচালক (গেবষণা ও উ য়ন), মা াসা িশ া অিধদ র- ক দািয়  দান করা হেলা। তদ  কায েম
িনে া  ি য়া অ সরণ/ড েম /িবষয়ািদ যাচাই করেবন:
(০১) িতকার াথ র িনজ  া র  আেবদন যথাযথ আেছ িক-না যাচাই বক ম  িতেবদেন উে খ করেত হেব।
(০২) িত ান ধান/গভিণং বিড / ােনিজং কিম / ানীয় ক পে র পািরশসহ অ ায়ণ করা হেয়েছ িক-না যাচাই বক ম  িতেবদেন উে খ করেত
হেব।
(০৩) SSC/দািখল/জ  তািরখ স িলত ল সনদসহ িশ া জীবেনর সকল সনেদর ন র উে খসহ যাচাই বক ম  িতেবদেন উে খ করেত হেব।
(০৪) NID যথাযথ যাচাই করেত হেব এবং িতেবদেন NID ন র ও ই র তািরখ উে খ করেত হেব।
(০৫) থম MPO শীটসহ জ  তািরখ স িলত থম ও সংি  MPO শীটস হ যাচাই বক ম  িতেবদেন উে খ করেত হেব।
(০৬) থম বতন-িবলসহ নাম স িলত থম ও সংি  বতন িবলস হ যাচাই বক ম  িতেবদেন উে খ করেত হেব।
(০৭) চা ির জীবেন সকল িত ােন চা রী াি র আেবদন/সংি  সকল িনেয়াগ পরী ার ফলাফল শীট এবং অ া  কাগজপে  পদবীিবষয়  যাচাই বক
ম  িতেবদেন উে খ করেত হেব।
(০৮) থম চা রী কালীন সমেয় জনবল কাঠােমা অ যায়ী সংি  পদ/িবষয়/ বতন কােড / বতন েলর া তা এবং বতমােন দাবী ত

. ১



পদ/িবষয়/ কােড / বতন কােড / বতন েলর া তা যথাযথভােব যাচাই বক ম  াতেবদেন উে খ করেত হেব।
(০৯) থম চা িরেত যাগদােনর পর এমিপও পাওয়ার জ  যথাযথ ক প  বরাবর নাম স িলত দািখল ত আেবদেনর ল কিপ যাচাই বক ম

িতেবদেন উে খ করেত হেব।
(১০) েয়াজনীয় ে  সংি  াংক শাখার যথাযথ ত য়ন/ িতেবদন/নন য়াল যাচাই বক ম  িতেবদেন উে খ করেত হেব।
(১১) পদবীপিরবতন/সংেশাধেনর ে  বতমান এবং দাবী ত নাম বাংলা এবং ইংেরিজেত যাচাই বক িতেবদেন উে খ করেত হেব।
(১২) সম ার কারণ িক এবং কেব থেক উ  সম া ি  হেয়েছ তা যাচাই বক িতেবদেন উে খ করেত হেব।
(১৩) েয়াজেন িতকার াথ র/সংি েদর ব  হণ এবং েয়াজনীয় ড েম স/ত ািদ হণ/যাচাই বক মতামত িদেবন।
(১৪) আেবদন ম েরর পািরশ করা হেল বেকয়া দািব করেবন না মেম িতকার াথ র অ ীকারনামা যাচাই বক িতেবদেন উে খ করেত হেব এবং য সকল
ড েম স এর িভি েত আেবদন ম েরর পািরশ করা হেব স সকল ড েম েস তদ কারী কমকতার নাম  সীল া রসহ থাকেত হেব।
(১৫) পদবী ও িবষয় সংেশাধেনর আেবদন ম েরর পািরশ করা হেল যৗি কতা, কারণ ও া াসহ িতেবদেন উে খ করেত হেব। আেবদন নাম র হেলও
কারণ উে খ করেত হেব। তদ কারী কমকতা এতদসং া  যাবতীয় আইন, িবিধ, নীিতমালা, পিরপ  এবং িনেদশনাবলী যাচাই-বাছ াই বক মতামত দান
করেবন।
০২. উি িখত ি য়া অ সরণ কের পদবী ও িবষয় সংেশাধেনর জ  দািখল ত আেবদন আগামী ০৭ (সাত) িদেনর মে  যাচাই বক মাণকসহ িনিদ
মতামত/ পািরশ দান বক ( ল কিপ ফরত সহ) িতেবদন দািখল করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
সং ি : বণনামেত-০৬ ফদ।

২২-৩-২০২২

...
১) জনাব মাহা দ শাম ামান, উপ-পিরচালক (অথ), 
মা াসা িশ া অিধদ র
২) জনাব মাঃ শাহী র ইসলাম, সহকারী পিরচালক 
(গেবষণা ও উ য়ন), মা াসা িশ া অিধদ র

জা া ন নাহার
সহকারী পিরচালক

ফান: .
ফ া : .

ইেমইল: .

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০..০০৪.০৩.০২৩.১৭.৫৩০/১(৫) তািরখ: ৮ চ  ১৪২৮
২২ 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) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, দিব ার, িম া।
৪) সভাপিত/ পার, জাফরাবাদ ইসলািময়া দািখল মা াসা, দিব ার, িম া
৫) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, মা সা িশ া অিধদ র

২২-৩-২০২২
জা া ন নাহার 

সহকারী পিরচালক
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