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িবষয:় জয় রহ াটজয় রহ াট   জলারজলার   সদরসদর   উপেজলারউপেজলার   ছাট াহ ারছাট াহ ার   ধ ারকীধ ারকী  আিলমআিলম  মা াস ায়মা াস ায়   সহসহ -- পােররপােরর   পদপদ   
থ াকায়থ াকায়   মা াস ারমা াস ার   স ােবকসােবক  পারপার //অঅ   জনাবজনাব   মাঃমাঃ  আফতাবআফতাব   হ াসনেকহ াসনেক  সহসহ -- পারপার   পেদপেদ
এমিপও করণএমিপও করণ   সং াসং া ।।

: জনাব মাঃ মাশাররফ হােসন, সভাপিত, ছাটাহার ধারকী আিলম মা াসা, উপেজলা-সদর, জলা-জয় রহাট
এর িনকট হেত া  আেবদন।

উপ  িবষেয় জয় রহাট জলার সদর উপেজলার ছাটাহার ধারকী আিলম মা াসায় সহ- পােরর পদ  থাকায় মা াসার
সােবক পার/অ  জনাব মাঃ আফতাব হাসনেক সহ- পার পেদ এমিপও করেণর িবষেয় উ  মা াসার সভাপিত জনাব
মাঃ মাশাররফ হােসন  এ িবভােগ আেবদন দািখল কেরেছন।

২.০ আেবদেন জানােনা হেয়েছ য, জয় রহাট জলার সদর উপেজলার ছাটাহার ধারকী আিলম মা াসার কমরত পার/অ
মাঃ আফতাব হােসন গত ০৮.০১.১৯৯৫ তািরেখ পার পেদ এবং পরবত েত ২৮.০১.২০০২ তািরেখ অ  পেদ িনেয়াগ া

হন। ার ইনেড  নং-৩৮৬৩০৭। ১২.০১.২০১২ তািরেখ িচিকৎসাজিনত কারেণ মা াসার গভিনং বিড ক ক অ েমাদন সােপে
বিহঃবাংলােদশ েত গমন কেরন।  শেষ মা াসায় যাগদান করেত গেল িতিন অবগত হন য, ার নােম জাল ও য়া
অৈবধ ইে ফা প  দািখল করা হেয়েছ এবং ার পিরবেত জনাব মাঃ আেনায়ার হােসনেক পার পেদ কিম  ক ক িনেয়াগ

দান করা হেয়েছ। পরবত েত িতিন এমিপও  হন। ার ইনেড  নং-R-389788। কমরত পার/অ  মাঃ আলতাফ
হােসন মা াসায় কম েল যাগদান কের চা রী করা অস ব পড়ায় মানিবক কারেণ সহ- পার এর পদ  থাকায় মা াসার

পিরচালনা কিম র িস া  মেত সহ- পার পেদ সম য় বক জনাব মাঃ আলতাফ হােসনেক এমিপও করেণর জ  অ েরাধ
করা হেয়েছ।  

৩.০ এমতাব ায়, বিণত আেবদেনর িবষেয় িবিধ মাতােবক পরবত  েয়াজনীয় ব া হণ কের এ িবভাগেক অবিহত করার জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সং ি : ০৮(আট) পাতা। 

১৩-৬-২০২১

মহাপিরচালক (অিতির  সিচব), মাদরাসা িশ া 

সয়দ আসগর আলী
সহকারী সিচব

১



অিধদ র

ারক ন র: ৫৭.০০.০০০০.০০০.২৭.০০২.২১.৭৪/১(৪) তািরখ: ৩০ জ  ১৪২৮
১৩ ন ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
২) িসে ম এনািল , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর
অ েরাধসহ)।
৩) অিতির  সিচব(মা াসা) এর ি গত কমকতা, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৪) অিফস কিপ।
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সয়দ আসগর আলী 

সহকারী সিচব
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