
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মা াসা িশ া অিধদ র 
পিরদশন ( লনা) শাখা 

গাইড হাউস (৭ম ও ১০ম তলা), িনউ বইলী রাড,
ঢাকা-১০০০।
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ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০১০.০৯.০০৯.২১.৬২০ তািরখ: 
২৪ ফ যা়ির ২০২২

১১ ফা ন ১৪২৮

িবষয:় যেশারযেশার   জলারজলার   সদরসদর   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   যেশারযেশার   আিমিনয়াআিমিনয়া   কািমলকািমল  মা াস ারমা াস ার   গভিনংবিডগভিনংবিড   গঠ েনরগঠ েনর   িনিমিনিম
িবে াৎস াহ ীিবে াৎস াহ ী  সদসদ   মেনানয়নমেনানয়ন   সেসে ।।

: (১) যেশার আিমিনয়া কািমল ফািজল মা াসার ারক নং- ৫১৮৭/২০২২ তািরখ: ৩০-০১-২০২১ ি .।
(২) িশ া ম ণালেয়র ারক নং- িশম/শাঃ২৪/িবিবধ-২-৮/২০০৮ (অংশ)/২৭৪ তািরখ: ০৯.০৯.২০১৫ি .।

      উপ  িবষয় ও ে র আেলােক জানােনা যাে  য, িবষেয়া  মা াসার গভিণংবিডেত মহাপিরচালক,মা াসা িশ া অিধদ র
ক ক একজন িবে াৎসাহী সদ  মেনানয়েনর িনিম  ে া  ১ নং ারেক বিনত মা াসার সভাপিত ও অ  ক ক ০৩ (িতন)
জেনর নােমর াব স িলত এক  আেবদন দািখল করা হয়।

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) বিনত মতা বেল
িনে  বিণত ি েক বিণত মা াসার গভিনংবিডর িবে াৎসাহী সদ  পেদ  িনেদশ েম মেনানয়ন দয়া হেলাঃ

মেনানীত িবে াৎসাহী সদে র
নাম ও িপতার নাম                      কানা     িশ াগত যা তা     পশা

জনাব এস.এম.বদ ল ামান (পলাশ)
িপং- ত: শখ আিতয়ার রহমান

াম: মাবারক র, ডাকঃ িঝকরগাছা 
উপেজলা: িঝকরগাছা জলা: যেশার

 াতক কলা     বসা

উ েউ ে ,  ,  রা ীয়রা ীয়   িনয়মিনয়ম  ল াল া,  ,  অিধদ রঅিধদ র  ওও  মা াসামা াসা  াথাথ   প িরপ ীপ িরপ ী  কানকান   কমকাে রকমকাে র  জজ   মা াসামা াসা  িশ ািশ া  অিধদ রঅিধদ র
উউ   সদসদ   পদপদ   যয   কানকান   সময়সময়   বািত লবািত ল   করেতকরেত   প ােরপ াের।।

২৪-২-২০২২

সভাপিত/অ া আিমিনয়া যেশার কািমল ফািজল 
মা াসা,সদর,যেশার

মাহা দ হলাল উি ন
পিরদশক

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০১০.০৯.০০৯.২১.৬২০/১ 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 িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়,সদর,যেশার
৩) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, উপেজলা মা িমক িশ া অিফস,সদর,যেশার
৪) ি গত সহকারী (িপএ), মহাপিরচালক এর দ র , মাদরাসা িশ া অিধদ র
৫) জনাব এস.এম.বদ ল ামান (পলাশ), মাবারক র,িঝকরগাছা,যেশার

১



২৪-২-২০২২
মাহা দ হলাল উি ন 

পিরদশক

২


