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ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০১০.৩৫.০৪৫.২১.১৫০৭ তািরখ: 
১০ নেভ র ২০২১

২৫ কািতক ১৪২৮

িবষয:় াদ রাদ র   জলারজলার   শাহরা িশাহরা ি   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   র াৈগরাৈগ   ইসলািময়াইসলািময়া   আিলমআিলম  মা াস ায়মা াস ায়   কমরতকমরত   ভাষকভাষক
((আরিবআরিব ) ) জনাবজনাব   মামা : : দেলায়ারদেলায়ার   হ ােসনহ ােসন  ( ( ইনেডইনেড   নংনং-C312095) -C312095) এরএর   াথ তাথ ত   পদবীপদবী  ওও  িবষয়িবষয়
সংেযাজেনরসংেযাজেনর   জজ   েয়াজনীয়েয়াজনীয়   ব াব া   হণহণ   সেসে ।।

: (০১) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, শাহরাি , াদ র ারক
নং-৩৭.০২.০০০০.০১৩.০৯৫.১৭.২০২১-৩৩৫; তািরখ: ২০.০৯.২০২১ ি .
(০২) মা াসা িশ া অিধদ র এর ারক নং- ৫৭.২৫.০০০০.০১০.১৫.০০৮.২১.১২৭৩; তািরখ: ০৭.১০.২০২১ি .
(০৩) জনাব মাহ জা ইয়াছিমন, সহকারী পিরচালক, ( শাসন) এবং জনাব ইমন আিমর, পিরদশক (রাজশাহী
িবভাগ) মাদরাসা িশ া অিধদ র এর তািরখ: ০৩.১১.২০২১ি . এর তদ  িতেবদন।

         উপ  িবষয় ও ে র ি েত মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় কাযােথ জানােনা যাে  য, াদ র জলার শাহরাি
উপেজলাধীন রাৈগ ইসলািময়া আিলম মা াসায় কমরত ভাষক (আরিব) জনাব মা: দেলায়ার হােসন (ইনেড  নং-C312095) এর
এমিপও শীেট পদবী ও িবষয় সংেযাজেনর আেবদন ে া  (০১) নং ারেক উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, শাহরাি , াদ র ক ক
অ  অিধদ ের অ ায়ণ করা হয়।  
০২। পদবী সংেশাধন সং া  আেবদন র স কতা যাচাইেয়র লে  ে া  (০২) নং ারেক মা েম জনাব মাহ জা ইয়াছিমন,
সহকারী পিরচালক ( শাসন) এবং জনাব ইমন আিমর, পিরদশক (রাজশাহী িবভাগ), মাদরাসা িশ া অিধদ রেক তদ বক তদ

িতেবদন দািখেলর জ  প  রণ করা হয়।
০৩। ে া  (০৩) নং ারেকর মা েম জনাব মাহ জা ইয়াছিমন, সহকারী পিরচালক ( শাসন) এবং জনাব ইমন আিমর, পিরদশক
(রাজশাহী িবভাগ), মাদরাসা িশ া অিধদ র ক ক এক  তদ  িতেবদন অ  অিধদ ের দািখল করা হয়। (কিপ সং )
০৪।  জনাব মাহ জা ইয়াছিমন, সহকারী পিরচালক ( শাসন) এবং জনাব ইমন আিমর, পিরদশক (রাজশাহী িবভাগ), মাদরাসা িশ া
অিধদ র এর মতামত- “এমিপও শীেট  জনাব মা: দেলায়ার হােসন, এর পদবী ও িবষয় ি ত নই িক  িনেয়াগ ও যাগদানপ সহ
িনেয়াগ সং া  কাগজ-পে  পদবী-LEC এবং িবষয় -ARABIC উে খ আেছ এবং এমিপও িশেট বতন কাড ৭ উে খ আেছ যা

ভাষক (আরিব) পদবীর ে  েযাজ । িবধায়, ার ত পদবী-LEC এবং িবষয়-ARABIC মেম জনাব মাহ জা ইয়াছিমন,
সহকারী পিরচালক ( শাসন) এবং জনাব ইমন আিমর, পিরদশক (রাজশাহী িবভাগ),মা াসা িশ া অিধদ েরর িনকট তীয়মান হয়।
 াথ  িনেজ এমিপও িশেট পদবী-LEC এবং িবষয়-ARABIC সংেযাজেনর জ  আেবদন কেরেছন এবং এবং উপেজলা মা িমক
িশ া অিফসার, শাহরাি , াদ র িবষেয়া  মা াসার অ  গভিনং বিডর সদ  পদবী-LEC এবং িবষয় ARABIC
সংেযাজেনর পািরশ কেরেছন। িবধায় াদ র জলার শাহরাি  উপেজলাধীন রাৈগ ইসলািময়া আিলম মা াসায় কমরত ভাষক (আরিব)
জনাব মা: দেলায়ার হােসন (ইনেড  নং-C312095) এর এমিপও িশেট পদবী-LEC এবং িবষয়- ARABIC সংেযাজন করা
যেত পাের।” (কিপ সং )  

 ০৫। উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, শাহরাি , াদ র এর পািরশসহ অ ায়ণ এবং জনাব মাহ জা ইয়াছিমন, সহকারী পিরচালক
( শাসন) ও জনাব ইমন আিমর, পিরদশক (রাজশাহী িবভাগ), মাদরাসা িশ া অিধদ র এর তদ  িতেবদেনর িভি েত িতকার াথ
জনাব জনাব মা: দেলায়ার হােসন (ইনেড  নং-C312095) এর ত  এবং াথ ত পদবী ও িবষয় িন পঃ    
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জনাব মা: দেলায়ার হােসন, 
ভাষক (আরিব) 

(ইনেড  নং-C312095)
 রাৈগ ইসলািময়া আিলম 
কািমল মা াসা, শাহরাি , 
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০৬। এমতাব ায়, উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, শাহরাি , াদ র এর পািরশসহ অ ায়ণ  এবং জনাব  মাহ জা ইয়াছিমন,
সহকারী পিরচালক ( শাসন) ও জনাব ইমন আিমর, পিরদশক (রাজশাহী িবভাগ), মাদরাসা িশ া অিধদ র এর তদ  িতেবদেনর
িভি েত িতকার াথ  জনাব মা: দেলায়ার হােসন (ইনেড  নং-C312095) এর পদবী-LEC এবং িবষয়-ARABIC
সংেযাজন বক েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ  করা হেলা।
 শতস হ:
১। পরবত েত কান ত  ল/িম া মািণত হেল সংি  আেবদনকারী, সংি  িত ান ধান এবং সংি  তদ কারীগণ দায়ী থাকেব।
 ২। সরকােরর অেথর কান কার অপচয়/তছ ফ হেল সংি  আেবদনকারী, িত ান উ  অথ ফরত িদেত বা  থািকেব। ক ান পক ান প   ব েকয় াব েকয় া
দািবদািব   কর েতকর েত   প ার েবপ ার েব   ন ান া ।।
৩। পরবত েত িনেয়াগ সং া /অ া  ড েম  ল/িম া/জাল মািণত হেল উ  িশ ক সরকােরর য কান আইনা গ শাি  হেণ বা
থাকেব।
সং ি : বণনামেত  ১২ ফদ।

১০-১১-২০২১

পিরচালক ( শাসন ও অথ) এবং ক  পিরচালক, 
মিমস,  মাদরাসা িশ া অিধদ র, ঢাকা

ক, এম, ল আমীন
মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০১০.৩৫.০৪৫.২১.১৫০৭/১(৬) তািরখ: ২৫ কািতক ১৪২৮
১০ 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) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, াদ র।
৩) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, শাহরাি , াদ র ।
৪) সভাপিত/অ , রাৈগ ইসলািময়া আিলম মা াসা, শাহরাি , াদ র ।
৫) মা: দেলায়ার হােসন, ভাষক (আরিব) (ইনেড  নং-C312095) রাৈগ ইসলািময়া আিলম কািমল
মা াসা, শাহরাি , াদ র, ।
৬) ি গত সহকারী (িপএ), মহাপিরচালক এর দ র , মাদরাসা িশ া অিধদ র

১০-১১-২০২১
মা: বাদশা িময়া 

পিরদশক (সহেযাগী অ াপক)

২


