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িবষয:় স াত ীর াস াত ীর া   জলারজলার   দবহ াট াদবহ াট া   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   নওয়াপাড়ানওয়াপাড়া   িস ি িকয়ািস ি িকয়া   আিলমআিলম  মা াস ারমা াস ার   পিরদশনপিরদশন   ওও
িনরী ািনর ী া   অিধদ রঅিধদ র   ক কক ক  গতগত   ২৮.০২.২০১৭২৮.০২.২০১৭  ি .ি .   তা িরেখতািরেখ   সস   হওয়াহওয়া   পিরদশনপিরদশন   িতেবদেনিতেবদেন
((মা াস ামা াস া   ক কক ক  ণ ীতণ ীত   ডশীটডশীট   জবাবজবাব   এবংএবং  মা াস ামা াস া   অিধদ রঅিধদ র   ক কক ক  পা িরশ তপািরশ ত ) ) আপি তআপি ত   অথঅথ
সরকািরসরকাির   কাষ াগােরকাষ াগাের   জমাদানজমাদান ।।

: (১) িডআইএ’র ারক নং-িডআইএ/সাত ীরা/১৭০২-এম/ লনা ১৬০৫/৪; তািরখ: ২৮.১০.২০১৯ ি .
(২) মা াসা িশ া অিধদ েরর ারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০১০.৪৪.০১৫.২১.৫৬; তািরখ: ২৯.০৪.২০২১ ি .

     উপ  িবষেয় ও ে া  পে র ি েত সাত ীরা জলার দবহাটা উপেজলাধীন নওয়াপাড়া িসি িকয়া আিলম
মা াসার পিরদশন ও িনরী া অিধদ র ক ক গত ২৮.০২.২০১৭ ি . তািরেখ পিরদশন ও িনরী া হয়। পিরদশন ও
িনরী া িতেবদেন উ ািপত আপি স েহর ি েত ডিশেট পােরর জবাব ও জলা িশ া অিফসােরর মতামেতর
উপর মহাপিরচালক, মা াসা িশ া অিধদ র এর ম  পাওয়া গেছ। া  ডশীট জবাব আেলাচনা ও পযােলাচনা কের
সহকারী মৗলভী, জনাব মাঃ আ ল আিজজ এবং সহকারী িশ ক, জনাব িজ এম ওবায় াহ’র হণ ত অিতির
অেথর ত ািদ িন প:
িবএসআর 

িমক নং
ডিশট জবােবর আেলােক উ  িবষেয় এমইিড’র িনেদশনা

  ১(ড)
বতন ল সং া : 

পিরদশন ও িনরী া 
অিধদ েরর আপি স হ

িত ান 
ধােনর জবাব

জলা িশ া 
অিফসার/সভাপিতর 

ম

মহাপিরচালেকর 
ম

এমইিড’র িনেদশনা

১



সহকারী মৗলভী জনাব 
মাঃ আ ল আিজজ 

১৫.০৪.১৯৮৪ তািরেখ 
সহকারী মৗলভী পেদ 
যাগদান কেরন এবং 

১৫.০৪.১৯৮৪ তািরখ 
হেত ৪৭০/- টাকার েল 
এম.িপ.ও.  হন। টাইম 

েলর পিরপ  
মাতােবক িতিন 

০১.০৭.১৯৯৪ তািরখ হেত 
টাইম ল িহেসেব 
২৩০০/- টাকার ল 

া । িক  িতিন 
০১.০৬.১৯৯২ তািরখ 
হেত ১৩৫০/২৩০০ 
টাকার ল এবং 
০১.০৬.২০০০ তািরখ 
হেত ৪৩০০/- টাকার 

ল হণ করায় 
তৎক ক ০১.০৬.১৯৯২ 
তািরখ হেত 
৩০.০৬.১৯৯৪ তািরখ 
পয  অিতির  িহত 
৯৯১২/- টাকা এবং 
০১.০৬.২০০০ তািরখ 
হেত ৩১.০১.২০১৭ 
তািরখ পয  অিতির  

হীত ৪,৩২,৬১৮/- টাকা 
সবেমাট ৪,৪২,৫৩০/- 
টাকা সরকাির কাষাগাের 
ফরতেযা । 

৩১.০১.২০১৭ তািরেখর 
পরও অিতির  হীত 
অথ সরকাির কাষাগাের 
ফরতেযা  হেব। 

এম.িপ.ও. ত আর নােম 
বরা ত ২২০০০/- 
টাকার েলর পিরবেত 
১৬০০০/- টাকার ল 
সম য় করার পািরশ 
করা হেলা।

সহকারী মৗলভী হাঃ 
আ ল আিজজ অ  
মা াসায় যাগদােনর 

েব ১৯.১২.১৯৭৯ 
তািরখ থেক 
১৪.০৪.১৯৮৪ তািরখ 
পয  মঠবাটী 
িজ.িজ.িপ. দািখল 
মা াসায় কমরত 
িছেলন। ব 
অিভ তাসহ 
০১.০৬.১৯৯২ তািরেখ 
অ  িত ােন ১২ 
বৎসর ণ হওয়ায় 
িতিন ২৩০০/- টাকা 
বতন ল া  হন 

এবং ০১.০৬.২০০০ 
তািরেখ ২০ বৎসর ণ 
হওয়ায় যথাযথ 
ক পে র িনকট 
কাগজ-প ািদ দািখল 
কের ৪৩০০/- টাকার 

েল বতন ভাতািদ 
া  হন। িতিন দীঘ 
ায় ৪০ বছর 

িশ কতা পশায় রত 
আেছন এবং 
৩১.০৩.২০২১ তািরেখ 
অবসের যােবন। 
অতএব মেহাদেয়র 
িনকট আ ল আেবদন 
যাহােত তাহার 
অিভ তা সনদ ও 
কাগজ প ািদ যাচাই 
অ  িশ া ম ণালেয়র 
দািয় া  পিরদশক 
ও িনরী া ক ক তার 

াপাের আিনত 
পািরশ 
ত াহার বক বতমান 
েল বতন-ভাতািদ 

বহাল রাখার ব া 
হণ কিরেত আপনার 

একা  মিজ হয়। 
অতসাত কাগজ-
প ািদ সংেযাজন করা 
হেলা।

অ  ক ক 
দািখল ত জবাব 

হণ করা যেত 
পাের।

আপি ত অথ 
সরকাির 
কাষাগাের 
ফরৎ দােনর 

িনেদশনা দয়া 
হেলা।

আপি ত অথ সরকাির 
কাষাগাের জমাদান বক 

CTR জমা করার 
িনেদশনা দান সােপে  

মাণকসহ BSR রণ 
করাই ি  িছল। 
িডিজ, িডএমই ক ক স 
পদে প হণ করা হয়িন। 
এভােব িবষয়  িন ি  
হেত দীঘ সময় 
অিতবািহত হেব। যা 
সরকাির কােজর িবরতা 
দখা িদেব। একটা িনিদ  

সময় িদেয় সরকাির 
কাষাগাের ার িনকট 

(জনাব মাঃ আ ল 
আিজজ, সহকারী মৗলভী) 
থেক অথ আদােয়র ব া 
হন ােপে  মাণকসহ 

আগামী ১৬.০৮.২০২১ 
তািরেখর মে  BSR 

এমইিডেত রেণর জ  
িডিজ, িডএমইেক অ েরাধ 
করা হেলা। 
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সহকারী িশ ক জনাব 
িজ এম ওবায় াহ 
(ইনেড -৩৫৩৮৭২) 
০১.০৩.১৯৮৮ তািরেখ 
যাগদান কেরন এবং 

০১.০৩.১৯৮৮ তািরখ 
হেত ১০০০/- টাকার 

েল এম.িপ.ও.  হয়। 
০১.০৩.১৯৮৮ তািরখ 
হেত ০৮ বছর িতর পর 
০১.০৩.১৯৯৭ তািরখ 
হেত িতিন টাইম ল 
িহেসেব ২৩০০/- টাকার 

ল হণ কেরন। 
০১.০১.১৯৮২, 
২৪.১০.১৯৯৫ এবং 
০৪.০২.২০১০ তািরেখর 
নীিতমালায় িবএড ল 
২৩০০/৩৪০০/৮০০০/ 
১৬০০০/- টাকা। িবএড 
এর দািবেত ১১০০০/- 
টাকার ল া  মেম 
কান নীিতমালায় উে খ 
নই। কােজই িতিন 

২০০৯ সেন অিজত িবএড 
এর দাবীেত ১১০০০/- 
টাকার ল া  নয়। 
িক  িতিন িবএড এর 
দাবীেত ০১.১১.২০০৯ 
তািরখ হেত ১১০০০/- 
টাকার ল হণ করায় 
তৎক ক ০১.১১.২০০৯ 
তািরখ হেত 
৩১.০১.২০১৭ তািরখ 
পয  অিতির  হীত 
৩,১২,৬৮০/- টাকা 
কাষাগাের ফরতেযা  

হেব। বতমােন 
এম.িপ.ও. ত তার নােম 
বরা ত ২২০০০/- 
টাকার পিরবেত 
১৬০০০/- টাকার ল 
সম য় করার পািরশ 
করা হেলা।

সহকারী িশ ক জনাব 
িজ এম ওবায় াহ 
০১.০৩.১৯৮৮ তািরেখ 
১০০০/- টাকার ল 
এম.িপ.ও.  হন। 
০১.০৩.১৯৯৭ তািরেখ 
িতিন টাইম ল 
িহেসেব ২৩০০/- 
টাকার ল পান। 
টাইম ল পাওয়ার 
দীঘ ১২ বছর পর 
২০০৯ সােল িতিন 
িবএড িডি  অজন 
কেরন এবং কাগজ 
প ািদ যথাযথ 
ক পে র িনকট 
দািখল কিরয়া িবএড 

েল ৬৮০০/- হণ 
কেরন। অতএব 
মেহাদেয়র িনকট 
একা  আেবদন িশ া 
ম ণালেয়র দািয় া  
পিরদশক ও িনরী ক 
ক ক তাহার াপাের 
আিনত পািরশ  

ত াহার বক 
কাগজপ ািদ যাচাই 
অে  বতমান েলর 
বতন ভাতািদ বহাল 

রাখার ব া হণ 
কিরেত আপনার মিজ 
হয়। অ সাত কাগজ-
প ািদ রণ করা 
হেলা।

অ  ক ক 
দািখল ত জবাব 

হণ করা যেত 
পাের।

আপি ত অথ 
সরকাির 
কাষাগাের 
ফরৎ দােনর 

িনেদশনা দয়া 
হেলা।

আপি ত অথ সরকাির 
কাষাগাের 

জমাদান বক CTR জমা 
করার িনেদশনা দান 
সােপে  

মাণকসহ BSR রণ 
করাই ি  িছল। 
িডিজ, িডএমই ক ক স 
পদে প হণ করা হয়িন। 
এভােব িবষয়  িন ি  
হেত দীঘ সময় 
অিতবািহত হেব। যা 
সরকাির কােজর িবরতা 
দখা িদেব। একটা িনিদ  

সময় িদেয় সরকাির 
কাষাগাের ার িনকট 

(জনাব িজ এম 
ওবায় াহ, সহকারী 
িশ ক) থেক অথ 
আদােয়র ব া হন 

ােপে  মাণকসহ 
আগামী ১৬.০৮.২০২১ 
তািরেখর 
মে  BSR এমইিডেত 

রেণর জ  িডিজ, 
িডএমইেক অ েরাধ করা 
হেলা।

০২. বিণতাব ায়, উি িখত িবষেয় জ ির িভি েত কায ম হণ বক মাণকস হ আগামী ১৬.১০.২০২১ তািরেখর
মে  এমইিড- ত রেণর জ  মেহাদয়েক অ েরাধ করা হেলা।

১৫-৯-২০২১
৩



মহাপিরচালক
মা াসা িশ া অিধদ র  বাংলােদশ গালস গাইড 
এেসািসেয়শন  গাইড হাউজ, ৭ম ও ১০ম তলা, িনউ 
বইলী রাড, ঢাকা-১০০০।

রজাহান বগম
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৭৫২৭২

ারক ন র: ৫৭.০০.০০০০.১৪২.১৬.০২২.২১.১০৩/১ তািরখ: ৩১ ভা  ১৪২৮
১৫ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচেবর একা  সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা। (মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )।
২) িসে ম এনািল , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয় (প  ওেয়বসাইেড কােশর
অ েরাধসহ)।
৩) অিতির  সিচব (অিডট ও আইন) -এর ি গত কমকতা, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া
ম ণালয়, ঢাকা।
৪) সিচব (অিডট ও আইন) -এর ি গত কমকতা, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়,
ঢাকা।
৫) উপসিচব (অিডট ও আইন) -এর ি গত কমকতা, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়,
ঢাকা।
৬) অ / ব াপনা কিম , নওয়াপাড়া িসি িকয়া আিলম মা াসা, দবহাটা, সাত ীরা।
৭) জনাব মাঃ আ ল আিজজ, সহকারী মৗলভী, নওয়াপাড়া িসি িকয়া আিলম মা াসা, দবহাটা, সাত ীরা।
৮) জনাব িজ এম ওবায় াহ, সহকারী িশ ক, নওয়াপাড়া িসি িকয়া আিলম মা াসা, দবহাটা, সাত ীরা।
৯) অিফস, কিপ।
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