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িবষয:় েবরেবর   ষ েণরষেণর   ধ ার াব া িহকাতায়ধার াব া িহকাতায়   িবনািবনা   বতেনবতেন   অসাধ ারণঅসাধারণ     সংেগসংেগ।।
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                      উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, জনাব মা: আফসার আলী (৯২৬০), সহকারী
অ াপক, গিণত, িবেশষ ভার া  কমকতা, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র-িশ া ম ণালেয়র ২১.০৮.২০১১ তািরেখর
িশম/শা:৮/৯( ষণ)-১/২০১১/৯৪৭-িশ া নং ারেক ০৩(িতন) বছর এবং এর ধারাবািহকতায় ২০.১১.২০১৪ তািরেখর
৩৭.০০.০০০০.০৬৯.১৯.০০১.১৪ নং ারেক ০২( ই) বছেরর ষণ িনেয় The University of Guelhp,
Canada-এ িপএইচ.িড কােস অ য়ন কেরন। উ  ষেণর ময়াদ শেষর তািরখ িছল ২৫.০৮.২০১৬। িক  ০৫
( াচ) বছর অিতবািহত হওয়ার পরও জনাব আফসার আলী কেম যাগদান না কের উ  ষেণর ধারাবািহকতায়
০১(এক) বছর ১০(দশ) মাস ০৫( াচ) িদন অন েমািদতভােব  ভাগ কেরন। উে , িতিন ১২ ন ২০১৮
তািরখ The University of Guelhp, Canada হেত িপএইচ.িড  িড ী অজন কেরন।

০২।       বিণতাব ায়, জনাব আফসার আলী, সহকারী অ াপক, গিণত, িবেশষ ভার া  কমকতা, মা িমক ও উ  িশ া
অিধদ র-এর The University of Guelhp, Canada- ত ষেণ ০৫( াচ) বছর অিত াে র পর
অন েমািদতভােব গত ২৫.০৮.২০১৬ তািরখ হেত ৩০.০৬.২০১৮ তািরখ পয  ০১(এক) বছর ১০(দশ) মাস ০৫( াচ) িদন
অ পি িতকালেক িবনা বতেন অসাধারণ  িহেসেব ম র অথবা িবএসআর পাট-১ এর ৩৪ িবিধ েযাজ  হেব িকনা স
িবষেয় মতামত দােনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) জনাব.............................., .
৪) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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