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িবষয:় নেভ রনেভ র //২০২১২০২১   মােসমােস   পিরদশনপিরদশন   ওও  তদ ততদ ত   িত ােনরিত ােনর   সং াসং া  ( (কািরগিরকািরগির   ওও  মা াস ামা াস া ) ) এবংএবং  িরতিরত
পিরদশনপিরদশন   ওও  তদতদ   িতেবদনিতেবদন   এরএর   স ারসার --সংে েপরসংে েপর   আেলােকআেলােক  েয়াজনীয়েয়াজনীয়   ব াব া   হণ বকহণ বক BSR BSR

এমইিডএমইিড -- তত   রণরণ ।।
: িডআইএ এর ারক নং-৩৭.১৯.০০০০.০০১.১৬.০১১.১৭.৬১০, তািরখ: ০২.১২.২০২১ ি .।

উপ  িবষয় ও ে র আেলােক মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও পরবত  কায ম হেণর জ  জানােনা যাে  য, পিরদশন ও
িনরী া অিধদ র ক ক িরত অে াবর/২০২১ মােস হ র ঢাকা, চ াম, রাজশাহী ও লনা িবভােগর ১২ (বার)  বসরকাির
কািরগির ও মা াসা িশ া িত ান পিরদশন সং া  িতেবদেনর সার-সংে প এমইিড- ত পাওয়া গেছ।

০২. উ  ১২(বার)  পিরদিশত কািরগির ও মা াসা িশ া িত ােনর মে  সার-সংে েপ উি িখত অিনয়ম (আিথক ও
শাসিনক) সংঘ ত হেয়েছ এমন িত ােনর ত  িন প: 

িমকিমক  নংনং স ারস ার --
সংে েপরসংে েপর   

িমকিমক  নংনং

িত ােনরিত ােনর   নামনাম   ওও  কানাকানা পিরদশনকােলপিরদশনকােল   সনা তসনা ত   
অিনয়মঅিনয়ম   এবংএবং  এএ   িবষ েয়িবষ েয়   
িডআইএিডআইএ-- এরএর   পািরশপািরশ

এমইিডএমইিড '' রর   িনেদশনািনেদশনা

০১ ০১ হািতলা ইসলািময়া দািখল মা াসা, ডাকঘর-
হািতলা, উপেজলা-সদর, জলা-টাংগাইল। 

ারক 
নং-৩৭.১৯.০০০০.১২.১৬.০৩২.২১.৩৪, 
তািরখ: ১০.১১.২০২১।

গ) জিমর পিরমাণ ১.০২ একর। 
অথচ িবগত পিরদশন সমেয় 
দাবী ত জিম িছল ১.৫৮ 
একর। .৫৬ একর জিম 
াস/কম হওয়ার কারণ া া 

করেত হেব।
ঙ) ভিব  তহিবল চা  নই।

ক) অথ িতত 
উ ািপত অ া  
আপি  িন ি েম 
অথাৎ তা 
বা বায়ন েম 

মাণকসহ িবএসআর 
আগামী ৩০.০১.২০২২
ি . তািরেখর মে  

এমইিড- ত রণ 
িনি ত করার জ  
িডিজ, িডএমই- ক 
িনেদশনা দান 
আব ক।
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০২ ০১ হলদীবাটা ইসলািময়া দািখল মা াসা, ডাক: 
ধনই, উপেজলা-িঝনাইগাতী, জলা-
শর র। 

নং-৩৭.১৯.০০০০.০২২.১৬.০০৩.২১.৫, 
তািরখ: ২৩.১১.২০২১।

গ) ক টিকং কিম  নই 
এবং বািষক ক টিকং করা 
হয় না।
ঘ) দাবী ত ২.০২৫ একর জিম 

িত ােনর নােম খািরজ ত 
নয়। িবগত পিরদশেনর লনায় 
বতমােন ১.৫২৫ একর জিম 
াস পেয়েছ।

ঙ) িবগত িতন বছের কান 
পরী াথ  িনয়র ি  লাভ 
কেরিন।
চ) িশ ক-কমচারীেদর নােম 
ভিব  তহিবল চা  নই।
ছ) িবগত পিরদশন িতেবদেন 
কিতপয় পািরশ অবা বািয়ত।
জ) থক পাঠাগার নই।

ক) অথ িতত 
উ ািপত অ া  
আপি  িন ি েম 
অথাৎ তা 
বা বায়ন েম 

মাণকসহ িবএসআর 
আগামী ৩০.০১.২০২২
ি . তািরেখর মে  

এমইিড- ত রণ 
িনি ত করার জ  
িডিজ, িডএমই- ক 
িনেদশনা দান 
আব ক।

০৩ ১ চর কািলকা র িরয়া দািখল মা াসা, 
ডাকঘর-চর বা য়া, উপেজলা- দৗলত র, 
জলা-মািনকগ । 

নং-৩৭.১৯.০০০০.০০৮.১৬.০১১.২১.১২, 
তািরখ: ২৩.১১.২০২১।

গ) ক টিকং করা হয় না।
চ) ভিব  তহিবল চা  নই।

ঐ

০৪ ২ ঘিড়য়ালা উে  ল ম দািখল মা াসা, 
ডাকঘর-কিলয়া বাজার, উপেজলা-
দৗলত র, জলা-মািনকগ । 

নং-৩৭.১৯.০০০০.০০৮.১৬.০১১.২১.১৩, 
তািরখ: ২৪.১১.২০২১।

গ) ০১ জন িনয়র িশ ক 
উ  রেয়েছ।
চ) ভিব  তহিবল চা  নই।
চচ )  )  িবগতিবগত   পিরদশনপিরদশন   

িত েবদেনরিতেবদেনর   ১৫১৫((ডড ))   
অ ে েদরঅ ে েদর   এবেতদায়ীএবেতদায়ী   

ধ ানধ ান   জ নাবজ নাব   ম া.ম া.   
আহছ া লআহছ া ল   হকহক  ক কক ক  হ ীতহ ীত   
২০৫৫২০৫৫/-  /-  ট াকাট াকা   ফ রেতরফ রেতর   

পািরশপািরশ   অবা ব ািয়তঅবা ব ািয়ত ।।

ক) িডআইএ ক ক 
আপি ত অথ 
সরকাির কাষাগাের 
জমা িদেয় মাণকসহ 
িবএসআর এমইিড-
ত রণ আব ক।

খ) অথ িতত 
উ ািপত অ া  
আপি  িন ি েম 
অথাৎ তা 
বা বায়ন েম 

মাণকসহ িবএসআর 
আগামী ৩০.০১.২০২২
ি . তািরেখর মে  

এমইিড- ত রণ 
িনি ত করার জ  
িডিজ, িডএমই- ক 
িনেদশনা দান 
আব ক।

০৫ ১ িখতাপচর আিজিজয়া মা িদয়া আিলম 
মা াসা, ডাকঘর-িখতাপচর, উপেজলা-
বায়ািলয়া, জলা-চ াম। ারক 

নং-৩৭.১৯.০০০০.০৩৯.১৬.০৩৪.২১.৪৩, 
তািরখ: ১৫.১১.২০২১।

গ) আয়- েয়র ে  আিথক 
িবিধ-িবধান অ সরণ করেত 
হেব।
ঘ) হালসন নাগাদ জিমর 
খাজনা পিরেশাধ করেত হেব।

ক) অথ িতত 
উ ািপত অ া  
আপি  িন ি েম 
অথাৎ তা 
বা বায়ন েম 

মাণকসহ িবএসআর 
আগামী ৩০.০১.২০২২
ি . তািরেখর মে  

এমইিড- ত রণ 
িনি ত করার জ  
িডিজ, িডএমই- ক 
িনেদশনা দান 
আব ক।
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০৬ ২ আ িচয়া শাহ মিজিদয়া দািখল মা াসা, 
ডাকঘর-কা নেগা পাড়া, উপেজলা-
বায়ািলয়া, জলা-চ াম। ারক 

নং-৩৭.১৯.০০০০.০৩৯.১৬.০৩৫.২১.৪৩, 
তািরখ: ২১.১১.২০২১।

গ) আয়- েয়র ে  আিথক 
িবিধ-িবধান অ সরণ করেত 
হেব।
ঘ) হালসন নাগাদ জিমর 
খাজনা পিরেশাধ করেত হেব।

ঐ

০৭ ৩ লাহাগাড়া ইসলািময়া ফািজল মা াসা, 
ডাকঘর- লাহাগাড়া, উপেজলা- লাহাগাড়া, 
জলা-চ াম। ারক 

নং-৩৭.১৯.০০০০.০০৩.৫২.০০৪.২১.৯, 
তািরখ: ২৮.১১.২০২১।

গ) আয়- েয়র ে  আিথক 
িবিধ-িবধান অ সরণ করেত 
হেব।
ঘ) হালসন নাগাদ জিমর 
খাজনা পিরেশাধ করেত হেব।

ঐ

০৮ ১ কাকারা তা ল উ ম দািখল মা াসা, 
ডাকঘর-চকিরয়া, উপেজলা-চকিরয়া, জলা-
ক বাজার। ারক 
নং-৩৭.১৯.০০০০.০৪০.১৬.০১৫.২১.১৯, 
তািরখ: ২৪.১১.২০২১।

গ) আয়- েয়র ে  আিথক 
িবিধ-িবধান অ সরণ করেত 
হেব।
ঘ) হালসন নাগাদ জিমর 
খাজনা পিরেশাধ করেত হেব।

ঐ

০৯ ২ আল ফর জ ল মা কিরম বািলকা দািখল 
মা াসা, ডাকঘর- টাখালী, উপেজলা-
চকিরয়া, জলা-ক বাজার। ারক 
নং-৩৭.১৯.০০০০.০৪০.১৬.০১৬.২১.২০, 
তািরখ: ২৪.১১.২০২১।

গ) আয়- েয়র ে  আিথক 
িবিধ অ সরণ করেত হেব।

ঘ) বহাত হওয়া ০.১৯৩৩ 
একর জিমর রকড িশ া 
ম ণালেয় উপ াপন করেত 
হেব।
ঙঙ)  )  িবগতিবগত   পিরদশনপিরদশন ::   
সহকার ীসহকার ী   প ারপার   জ নাবজ নাব   
ম াহ রমাহ র   রহমানরহমান   ক কক ক  

হ ীতহ ীত   ৩১৩১ ,,৯৫২৯৫২ /-  /-  ট াকাট াকা   
ফ রতেযাফ রতেযা ।।

ক) িডআইএ ক ক 
আপি ত অথ 
সরকাির কাষাগাের 
জমা িদেয় মাণকসহ 
িবএসআর এমইিড-
ত রণ আব ক।

খ) অথ িতত 
উ ািপত অ া  
আপি  িন ি েম 
অথাৎ তা 
বা বায়ন েম 

মাণকসহ িবএসআর 
আগামী ৩০.০১.২০২২
ি . তািরেখর মে  

এমইিড- ত রণ 
িনি ত করার জ  
িডিজ, িডএমই- ক 
িনেদশনা দান 
আব ক।

  
১০

০১ সয়দ র সয়দীয়া শামিছয়া ফািজল 
মা াসা, ডাকঘর- সয়দ র, উপেজলা-
জগন াথ র, জলা- নামগ । ারক 
নং-৩৭.১৯.০০০০.০৫৩.১৬.০৩১.২১.৩৩, 
তািরখ: ২১.১১.২০২১।

গ) আয়- েয়র ে  আিথক 
িবিধ অ সরণ করেত হেব।

ঘ) হালসন নাগাদ জিমর 
খাজনা পিরেশাধ করেত হেব।
ঙ) িত ােনর নােম দিলল ত 
স দয় জিম দখেল রকড 
যথাযথ ক পে র িনকট 
উপ াপন করেত হেব।

খ) অথ িতত 
উ ািপত অ া  
আপি  িন ি েম 
অথাৎ তা 
বা বায়ন েম 

মাণকসহ িবএসআর 
আগামী ৩০.০১.২০২২
ি . তািরেখর মে  

এমইিড- ত রণ 
িনি ত করার জ  
িডিজ, িডএমই- ক 
িনেদশনা দান 
আব ক।

৩



১১ ০১ ই নগর সাইনাবাদ িসি কীয়া ফািজল 
মা াসা, ডাক-কাজলা, উপেজলা-কািলগ , 
জলা-সাত ীরা। ারক 

নং-৩৭.১৯.০০০০.০৫৬.১৬.০৫২.২১.৬০, 
তািরখ: ২৪.১১.২০২১।

গ) ক টিকং ব া চা  
নই।

ঘ) কিতপয় েয়াজনীয় 
রিজ ার সংর ণ করা হয় 

না।
ঙ) ৪.০৩৫০ একর জিম 

িত ােনর নােম খািরজ ত। 
১৯৯৩ সােল িছল ৬.৫২৫০, 
২০০০ সােল িছল ৪.৩৯ একর 
এবং ২০১২ সােল িছল ৪.৩৫ 
একর। াস ত জিমর পিরমাণ 
২.৪৯ একর।
চ) ভিব  তহিবল চা  নই।
ছ) িবগত পিরদশেনর 
অবা বািয়ত পািরশস হ 
বা বায়ন করেত হেব।

ঐ

৪



১২ ০১ রাতন কসবা দা ল উ ম খােদ ল ইসলাম 
ফািজল মা াসা, ডাক: যেশার, উপেজলা-
যেশার সদর, জলা-যেশার। ারক 
নং-৩৭.১৯.০০০০.০৫৭.১৬.০৪৮.২১.৫১, 
তািরখ: ১০.১১.২০২১।

গ) িনেয়াগ িবিধ স ত না 
হওয়ায় উপা  জনাব মা: 
আেনায়ার হােসন, সহ: 
অ াপক জনাব মা: আেনায়ার 
হােসন, সহ: িশ ক সবজনাব 

এ,এস,এম আখতা ামান, 
মা: আ ল আিলম, মা: 
রজাউল ইসলাম খান, এস,এম. 

শির ল ইসলাম, আছরীন 
নাহার ও মাহ র রশীদ ক ক 
যথা েম ১৯১৮২১৮.০০, 
২৭২৮৫১২.০০, ১৭৩৫৬০৮.০০, 
১৩৮৭৪০৭.০০, ১৩৮৭৪০৭.০০, 
১৬৩০৮০৬.০০, ৮০৯৫৬০.০০ 
ও ১৬৩৩৪১৬.০০ টাকা 
ফরতেযা ।

ঘ) িনেয়াগ িবিধ স ত না 
হওয়ায় কি উটার িশ ক 
জনাব মা: রজাউল ইসলাম 
ক ক হীত বতন ভাতা বাবদ 
মাট ২০৯৬৭৭২/- টাকা 
ফরতেযা ।

ঙ) শরীরচচা িশ ক জনাব 
মা: আ ল আিলম এর 

িবিপএড সনদ এবং কি উটার 
িবষেয়র অ মিত প  দশন 
করেত পােরনিন।
চ) কা  অিভ তা না থাকায় 
উপা  জনাব মা: আেনায়ার 
হােসন এর িনেয়াগ িবিধ স ত 

নয় এবং হীত বতন ভাতা 
২৫৩৬২৪০/- টাকা 
ফরতেযা ।

ছ) সহ: িশ ক জনাব মা: 
আ ল হাই ক ক অিতির  

হীত বতন ভাতা বাবদ 
১৩০৩৫/- টাকা ফরতেযা ।
জ) জিমর পিরমাণ ০.৫৫ 
একর। কা  জিম নই।
ঝ) জিডিস পরী ার ফলাফল 
সে াষজনক নয়।
ঞ) ভিব  তহিবল চা  নই।
ট) িবগত পিরদশেন আিথক 
কান অিনয়ম িছল না।

ক) িডআইএ ক ক 
আপি ত অথ 
সরকাির কাষাগাের 
জমা িদেয় মাণকসহ 
িবএসআর এমইিড-
ত রণ আব ক।

খ) অথ িতত 
উ ািপত অ া  
আপি  িন ি েম 
অথাৎ তা 
বা বায়ন েম 

মাণকসহ িবএসআর 
আগামী ৩০.০১.২০২২
ি . তািরেখর মে  

এমইিড- ত রণ 
িনি ত করার জ  
িডিজ, িডএমই- ক 
িনেদশনা দান 
আব ক।

০৩. এমতাব ায়, উপিরউ  িবষয়স হ এমইিড'র িনেদশনা মেত েয়াজনীয় ব া হণ েম মাণকসহ ত  আগামী
৩০.০১.২০২২ ি . তািরেখর মে  এমইিড- ত রণ িনি ত করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

১৩-১২-২০২১
৫



মহাপিরচালক(অিতির  সিচব), 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: ৫৭.০০.০০০০.০৪৭.০৪.০০৩.২০-১৬৯/১(৬) তািরখ: ২৮ অ হাযণ় ১৪২৮
১৩ িডেস র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব (উপসিচব), কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা। (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
২) পিরচালক, পিরদশন ও িনরী া অিধদ র, িশ া ভবন, ১৬ আ ল গিন রাড, ঢাকা-১০০০।
৩) িসে ম এনািল , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (প
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৪) অিতির  সিচব (অিডট ও আইন) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া
ম ণালয়, ঢাকা। (মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৫) সিচব (অিডট ও আইন) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া
ম ণালয়, ঢাকা। (মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৬) অিফস কিপ, মা ার কিপ।

১৩-১২-২০২১
রজাহান বগম 

িসিনয়র সহকারী সিচব

৬


