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ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০১০.০৯.০০৯.২১.৬৫৪ তািরখ: 
২৪ ফ যা়ির ২০২২

১১ ফা ন ১৪২৮

িবষয:় যেশারযেশার   জলারজলার   কশব রকশব র   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   ভা কঘরভা কঘর   আিজিজয়াআিজিজয়া   ফ ািযলফ ািযল   মা াস ারমা াস ার   গভিনংগভিনং  ব িডেতবিডেত
মহ াপিরচালকমহ াপিরচালক  মেহ াদেয়রমেহ াদেয়র   িবে াৎস াহ ীিবে াৎস াহ ী  সদসদ   মেনানয়নমেনানয়ন   দয়ারদয়ার   লেলে   মতামতমতামত   দানদান   সেসে ।।

: ভা কঘর আিজিজয়া ফািযল মা াসার ারক নং- কশব/ভা ক/িবে াৎসাহী-২২; তািরখ: ২৪-০১-২২ি .
       উপ  িবষয় ও ে র আেলােক জানােনা যাে  য, ফািজল ও কািমল মা াসার গভিনং বিডেত মহাপিরচালক,
মা াসা িশ া অিধদ র ক ক িবে াৎসাহী সদ  মেনানয়ন দয়ার িবধান রেয়েছ। যেশার জলার কশব র উপেজলাধীন
ভা কঘর আিজিজয়া ফািযল (িড ী) মা াসার গভিনং বিড গঠেনর িনিম  মহাপিরচালক মেহাদেয়র িবে াৎসাহী সদ
মেনানয়ন দয়ার জ  ে া  ারেক সভাপিত ও অ  া িরত ০৩ (িতন) জেনর নােমর াব স িলত এক
আেবদন মা াসা িশ া অিধদ ের দািখল করা হেয়েছ যা িন প:

িমক
নং

মেনানীত িবে াৎসাহী সদে র 
নাম ও িপতার নাম

কানা িশ াগত যা তা পশা উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর মতামত

১ জনাব মাঃ শিফ র রহমান
িপতা: মাঃ শাম র রহমান

াম+ডাক: ভা কঘর, 
উপেজলা: কশব র, 

জলা: যেশার

এইচ.এস.িস বসা

২ জনাব মাঃ ইয়াহইয়া রহমান
িপতা: মাঃ আ ল কিরম

াম+ডাক: ভা কঘর, 
উপেজলা: কশব র, 

জলা: যেশার

িবএ চা ির

৩ জনাব মাঃ আিজ র রহমান
িপতা: মাঃ আকবর আলী

াম+ডাক: ভা কঘর, 
উপেজলা: কশব র, 

জলা: যেশার

৮ম িণ বসা

২। এমতাব হায়, যেশার জলার কশব র উপেজলাধীন ভা কঘর আিজিজয়া ফািযল (িড ী) মা াসার গভিনং বিডেত িবে াৎসাহী সদ
মেনানয়ন দয়ার জ  মা াসা দ  তািলকায় ০৩ (িতন) জন ি  স েকযাচাই বক ক মেনানয়ন যা  স স েক িনিদ  মতামত
১৫ িদেনর মে  মহাপিরচালক বরাবর দান করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সং ি  : ০১ ( ই) ফদ ।

২৪-২-২০২২

উপেজলা িনবাহী অিফসার
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, কশব র, যেশার

মাহা দ হলাল উি ন
পিরদশক

ফান: ০২-৪১০৩০১৫৯
ফ া : ৪১০৩০১২৫

ইেমইল: dgdmeb@gmail.com

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০১০.০৯.০০৯.২১.৬৫৪/১(৪) তািরখ: ১১ ফা ন ১৪২৮
২৪ ফ যা়ির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, যেশার
২) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, উপেজলা মা িমক িশ া অিফস, কশব র,যেশার
৩) সভাপিত/অ , ভা কঘর আিজিজয়া ফািযল মা াসা, কশব র,যেশার
৪) ি গত সহকারী (িপএ), মহাপিরচালক এর দ র , মাদরাসা িশ া অিধদ র

১



২৪-২-২০২২
মাহা দ হলাল উি ন 

পিরদশক

২


