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ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০..০০০.০৩.০০২.১৭.১২১৭ তািরখ: 
১৫ নেভ র ২০২১

৩০ কািতক ১৪২৮

িবষয:় ব িরশালবিরশাল   জলারজলার   লাদীলাদী  উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   িড ি রচরিডি রচর   ইসলািময়াইসলািময়া   দা িখলদািখল   মা াস ারমা াস ার   কমরতকমরত   জনাবজনাব
আেশআ রআেশআ র   রহমানরহমান / MD. ASHEAKUR RAHMAN (/ MD. ASHEAKUR RAHMAN (ইনেডইনেড   নংনং-B-361297) -B-361297) এরএর
নামনাম   এমিপওএমিপও  িশেটিশেট   সংেশাধেনরসংেশাধেনর   আেবদেনরআেবদেনর   ি েতি েত   সরজিমেনসরজিমেন   যাচাইযাচাই //তদ বকতদ বক  িনিদিনিদ
মতামতসহমতামতসহ   িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সেসে ।।

: (০১) জলা িশ া অিফসার, বিরশাল এর ারক নং-৩৭.০২.০৬০০.০০০.২০; তািরখ: ২৩/০৭/২০২০ ি .

          উপ  িবষয় ও ে র ি েত মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় কাযােথ জানােনা যাে  য, বিরশাল জলার লাদী
উপেজলাধীন িডি রচর ইসলািময়া দািখল মা াসার কমরত MD. ASHEAKUR RAHMAN (ইনেড  নং-B-361297)
এর এমিপও শীেট নাম সংেশাধেনর আেবদন জলা িশ া অিফসার, বিরশাল ক ক ে  বিণত ০১ নং ারেক অ  অিধদ ের অ ায়ন
করা হয়। 
     ০২। আেবদন প  অ যায়ী আেবদনকারী MD. ASHEAKUR RAHMAN (ইনেড  নং-B-361297) এর াথ ত
নাম িন পঃ  

িমক নং নাম, পদবী,ইনেড  ও িত েনর কানা এমিপও শীেট িব মান নাম আেবদনকারীর াথ ত নাম

০১

জনাব আেশ র রহমান/ MD. 
ASHEAKUR  RAHMAN 

(ইনেড  নং-B-361297), িডি রচর 
ইসলািময়া দািখল মা াসা, লাদী, বিরশাল।

MD. 
ASHEAKUR  RAHMAN

MD. ASHFAKUR 
RAHMAN

    ০৩। উ  মা াসার এমিপও শীেট B-361297 ইনেড  এর িবপরীেত MD. ASHEAKUR  RAHMAN নাম ণ
রেয়েছ িক  আেবদনকারীর াথ ত নাম MD. ASHFAKUR RAHMAN. ই নােমর মে  িভ তা পিরলি ত হে  িবধায়

ইই   নােমরনােমর   িি   একইএকই   িকিক  নানা   এবংএবং  ারার   তত   নামনাম   িকিক ( (ব াংলায়বাংলায়   ওও  ইংেরিজ েতইংেরিজ েত )  )  ত াত া   যাচ াইযাচ াই   করাকরা েয়াজ নেয়াজ ন ।।
   ০৪। এমতাব ায় আেবদনকার ীরআেবদনকার ীর   স কস ক  নামনাম   কানকান  ( (ব াংলায়বাংলায়   ওও  ইংেরিজ েতইংেরিজ েত )  )  এবংএবং  উ ি িখতউ ি িখত   ইই   নােমরনােমর   িি   একইএকই

িি   িকিক  নানা   সইসই   িবষ েয়িবষ েয়   সরজ িমেনসরজ িমেন   যাচ াইযাচ াই //তদ বকতদ বক  মাণকসহমাণকসহ   িনিদিনিদ   মত ামতমতামত   দান বকদান বক  িত েবদনিতেবদন  রেণর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

 সং ি : বণনামেত াচ (০৫) ফদ।

১৫-১১-২০২১

উপেজলা িনবাহী অিফসার, লাদী, বিরশাল

জা া ন নাহার
সহকারী পিরচালক

৩০ কািতক ১৪২৮. ১



ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০..০০০.০৩.০০২.১৭.১২১৭/১(৫) তািরখ: ৩০ কািতক ১৪২৮
১৫ নেভ র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচেবর একা  সিচব (উপসিচব), সিচব-এর দ র, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
২) উপ-পিরচালক ( শাসন), মা াসা িশ া অিধদ র (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৩) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, লাদী, বিরশাল
৪) সভাপিত/ পার, সভাপিত/ পার/ জনাব আেশ র রহমান/ MD. ASHEAKUR RAHMAN
(ইনেড  নং-B-361297), িডি রচর ইসলািময়া দািখল মা াসা, লাদী, বিরশাল।
৫) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, মা াসা িশ া অিধদ র

১৫-১১-২০২১
জা া ন নাহার 

সহকারী পিরচালক

. ২


