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ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০১০.০৯.০১৯.২১.৮১০ তািরখ: 
০৮ মাচ ২০২২

২৩ ফা ন ১৪২৮

িবষয:় িম ািম া   জলারজলার   িড়চংিড়চং  উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   জগত রজগত র   আ ািবয়াআ ািবয়া   দা লদা ল   দাদা   ফ ািজলফ ািজল  মা াস ারমা াস ার   গভিণংগভিণং
বিডেতবিডেত   িবে াৎস াহ ীিবে াৎস াহ ী  সদসদ   মেনানয়নমেনানয়ন   দয়ারদয়ার   লেলে   মতামতমতামত   দানদান   সেসে ।।

: অ , জগত র আ ািবয়া দা ল দা ফািজল মা াসা, িড়চং, িম া এর ারক নং- িবে াৎসাহী
মেনানয়ন/৬৯৬/২০২২; তািরখ: ১৩.০২.২০২২ি .। (মািশঅ ডেকট নং: ২৫৬৭; তাং-০৭/০৩/২০২২ি .)

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, িম া জলার িড়চং উপেজলাধীন জগত র আ ািবয়া দা ল দা ফািজল মা াসার
গভিণং বিড ণগঠেনর িনিম  িবে াৎসাহী সদ  মেনানয়ন দয়ার জ  ে া  ারেক বিণত মা াসার অ  ক ক িতনজন ি র
তািলকা স িলত এক  আেবদন মা াসা িশ া অিধদ ের দািখল করা হয়। 

িরত ত া যায়ী িতনজন ি র নােমর তািলকা িন প:

 নং নাম িপতার নাম কানা িশ াগত 
যা তা পশা উপেজলা িনবাহী 

অিফসােরর মতামত

০১
জনাব এ.এ.এম 

ছিফউ াহ
ত মৗলভী 

আ ল হািমদ
জগত র, মা াসা 

জগত র, 
িড়চং, িম া।

কািমল
সােবক 

উপা , অ  
মা াসা

০২
জনাব 

এ.িব.এম.এ 
মিজদ ান

মা: ময়নাল 
ান

জগত র, মা াসা 
জগত র, 

িড়চং, িম া।
কািমল িশ কতা 

(অবসর া )

০৩
জনাব মা: 

জিহ ল 
হক য়া

ত মা: 
আব ল গ র 

য়া

জগত র, মা াসা 
জগত র, 

িড়চং, িম া।
এম.এ িশ কতা 

(অবসর া )

 এমতাব ায়, িম া জলার িড়চং উপেজলাধীন জগত র আ ািবয়া দা ল দা ফািজল মা াসার গভিণং বিডেত মা াসা িশ া
অিধদ েরর মহাপিরচালক ক ক িবে াৎসাহী সদ  মেনানয়ন দয়ার লে  উি িখত ০৩ (িতন) জন ি র িবষেয় যাচাই বক ক
মেনানয়নেযা  স স েক িনিদ  মতামত আগামী ১৫ (পেনর) িদেনর মে  মহাপিরচালক বরাবর রণ করার জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা। 

সং ি : ০২ ( ই) ফদ। 

৯-৩-২০২২

উপেজলা িনবাহী অিফসার, িড়চং, িম া।

মাসা ৎ ফরেদৗসী আলম
পিরদশক (সহেযাগী অ াপক)

ফান: ০২-৪১০৩০৮৯৪
ফ া : ৪১০৩০১২৫

১



ইেমইল:
dmeinspectorctg@gmail.com

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০১০.০৯.০১৯.২১.৮১০/১(৪) তািরখ: ২৩ ফা ন ১৪২৮
০৮ মাচ ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচেবর একা  সিচব (িসিনয়র সহকারী সিচব), কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ।
২) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, িড়চং, িম া।
৩) অ /সভাপিত, জগত র আ ািবয়া দা ল দা ফািজল মা াসা, িড়চং, িম া।
৪) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী (িপএ), মাদরাসা িশ া অিধদ র।

৯-৩-২০২২
মাসা ৎ ফরেদৗসী আলম 

পিরদশক

২


