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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.১৭.০০১.১৮.১২৪৯ তািরখ: 
১১ অে াবর ২০১৮

২৬ আি ন ১৪২৫

িবষয়: িব.িস.এস.িব.িস.এস.((সাধারণসাধারণ  িশ ািশ া) ) ক াডােররক াডােরর  কমকতাগেণরকমকতাগেণর Japanese Grant Aid for Human Japanese Grant Aid for Human
Resource Development Scholarship (JDS) Resource Development Scholarship (JDS) াি রাি র  অ মিতঅ মিত  দানদান  সংেগসংেগ।।

সূ : মাউিশ প  নং: ৩৭.০২.০০০০.১১০.৪৪.৫২.১৭-৮২৮ তািরখ: ২৭-০৯-২০১৮
               
        উপযু  িবষয় ও সূে র পিরে ি েত িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত
কমকতাগেণর অ েল তঁােদর নােমর পাে  বিণত দেশ বিৃ  (Scholarship) াি র পরবতী

েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:
. নাম,পদবী ও বতমান কম ল দেশর নাম বিৃ র (Scholarship)-এর নাম

০১ জনাব মা: জাহা ীর আলম (১৭৭২০)
সহকারী পিরচালক
আইিসিটর মাধ েম মাধ িমক ও উ
মাধ িমক ের িশ ার চলন ক
(২য় পযায়)
মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র,
ঢাকা।

Japan Japanese Grant Aid for Human
Resource Development

Scholarship (JDS)

০২ জনাব মা: আিরফলু কিবর (১৭৮২৯)
সহকারী অধ াপক (ইংেরিজ)
সরকাির রােজ  কেলজ,ফিরদপরু।

Japan Japanese Grant Aid for Human
Resource Development

Scholarship (JDS)
০৩ জনাব জা াতুল ফরেদৗস (২২৯৪০)

ভাষক ( ািণিবদ া)
সরকাির তালারাম কেলজ,
নারায়নগ ।

Japan Japanese Grant Aid for Human
Resource Development

Scholarship (JDS)

০৪ জনাব জাহরা ফারজানা (২৪৭০১)
ভাষক (রসায়ন)

রামগড় সরকাির কেলজ, খাগড়াছিড়।

Japan Japanese Grant Aid for Human
Resource Development

Scholarship (JDS)

১১-১০-২০১৮

মিুশদা শারিমন
উপসিচব

১



সিচব
জন শাসন ম ণালয়

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.১৭.০০১.১৮.১২৪৯/১(৭) তািরখ: ২৬ আি ন ১৪২৫
১১ অে াবর ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) অধ .........................................................................
৩) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) Country Director, JICE JDS Project Office in Bangladesh, The Pan
Pacific Sonargaon, L-261, 107 Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka-1215.
৫) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৬) জনাব.....................................................................................
৭) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

১১-১০-২০১৮

মিুশদা শারিমন 
উপসিচব

২


