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ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.১৯.০০৫.১৭.৪০২ তািরখ: 
২৬ লাই ২০২০

১১ াবণ ১৪২৭

াপনাপন
িব.িস.এস. (সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতাগেণর নােমর পাে  সময় ও বিণত িব িব ালেয়র অধীেন বেদিশক মা াস কােস অ য়েনর লে
িনে া  শেত তােদর ষণ ম র করা হেলা:

. নাম, পদবী ও কম ল কাস, ি  ও িব িব ালেয়র নাম   ষেণর ময়াদ
০১ জনাব কাজী মা: রাকন উি ন 

(১৬১৩৪১৩৮০০৫)
ভাষক (মােক ং)

(িহসাবিব ান পেদর িবপরীেত কমরত) 
সরকাির কমাস কেলজ, চ াম।

মা াস কাস
Japan Human Resource 

Development Scholarship (JDS)
Meiji University, Japan.

২৬-০৭-২০২০ তািরখ হেত ৩১-১০-২০২২ 
তািরখ পয  অথবা দািয় ভার হ া েরর 

তািরখ হেত ০২ ( ই) বছর ০৩ (িতন) মাস 
০৫ ( াচ) িদন।

০২ জনাব মাহা দ আরব আলী 
(১৬১৩৪১৪২০১৩)

ভাষক (রা িব ান)
মা রা সরকাির মিহলা কেলজ, মা রা।

মা াস কাস
  Japan Human Resource 

Development Scholarship (JDS)
  Meiji University, Japan.

২৬-০৭-২০২০ তািরখ হেত ৩১-১০-২০২২ 
তািরখ পয  অথবা দািয় ভার হ া েরর 

তািরখ হেত ০২ ( ই) বছর ০৩ (িতন) মাস 
০৫ ( াচ) িদন।

০৩ জনাব মা: শিফউ া  (২৫৮৫৭)
ভাষক (সমাজক াণ)

বিরশাল সরকাির কেলজ, বিরশাল।

মা াস কাস
  Japan Human Resource 

Development Scholarship (JDS)
  Meiji University, Japan.

২৬-০৭-২০২০ তািরখ হেত ৩১-১০-২০২২ 
তািরখ পয  অথবা দািয় ভার হ া েরর 

তািরখ হেত ০২ ( ই) বছর ০৩ (িতন) মাস 
০৫ ( াচ) িদন।

০৪ জনাব খােলদ সাই াহ (২৫৪৫৮)
ভাষক (রা িব ান)

সরকাির সফর আলী কেলজ, নারায়ণগ ।

মা াস কাস
  Japan Human Resource 

Development Scholarship (JDS)
  Kobe University, Japan.

২৬-০৭-২০২০ তািরখ হেত ৩১-১০-২০২২ 
তািরখ পয  অথবা দািয় ভার হ া েরর 

তািরখ হেত ০২ ( ই) বছর ০৩ (িতন) মাস 
০৫ ( াচ) িদন।

০৫ জনাব রাজ চ ব  (২২৩৬৮৬)
সহকারী অ াপক (সমাজকম)
িবেশষ ভার া  কমকতা,
মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
সং : সরকাির রােজ  কেলজ, ফিরদ র।

মা াস কাস
  Japan Human Resource 

Development Scholarship (JDS)
  Kobe University, Japan.

২৬-০৭-২০২০ তািরখ হেত ৩১-১০-২০২২ 
তািরখ পয  অথবা দািয় ভার হ া েরর 

তািরখ হেত ০২ ( ই) বছর ০৩ (িতন) মাস 
০৫ ( াচ) িদন।

০৬ জনাব সাম ল দা (২৩১৫৯)
ভাষক (পদাথ  িব ান)

প য়াখালী সরকাির কেলজ, প য়াখালী।

মা াস কাস
  Japan Human Resource 

Development Scholarship (JDS)
  Hiroshima University, Japan.

২৬-০৭-২০২০ তািরখ হেত ৩১-১০-২০২২ 
তািরখ পয  অথবা দািয় ভার হ া েরর 

তািরখ হেত ০২ ( ই) বছর ০৩ (িতন) মাস 
০৫ ( াচ) িদন।

                          
শতস হ:                                                                                      
ক) উ  িশ া হেণর অ গিত সংি  ক পে র/ কাস পিরচালেকর ত য়নপ সহ ০৬ (ছয়) মাস অ র মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর মা েম ম ণালয়েক
অবিহত করেবন;  
খ) ষেণর ময়াদ শেষ কম েল যাগদােনর কের মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর মা েম ম ণালয় ক অবিহত করেবন। অ থায় লা ভে র অিভেযােগ
অিভ  কের িবভাগীয় ব া হণ করা হেব;   
গ) ক পে র অ মিত িতেরেক কােসর িবষয় পিরবতন করেত পারেবন না;   
ঘ.  িরজাভ পেদর িবপরীেত া তা অ যায়ী বতন-ভাতািদ উে ালন করেবন;   
ঙ. অ েমািদত সমেয়র অিতির  সময় িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না এবং
চ. দেশ িফের ক প েক অবিহত করেবন।
          
০২. উে , ষণকালীন িতিন মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর িবেশষ ভার া  কমকতা িহেসেব  থাকেবন।
                                                
০৩. এ আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা।

রা পিতর আেদশ েম,
. ১



২৬ -৭-২০ ২০

ড. কা  মার চ
উপসিচব (অিতির  দািয় )

ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.১৯.০০৫.১৭.৪০২/১ তািরখ: ১১ াবণ ১৪২৭
২৬ লাই ২০২০

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) পররা  সিচব, পররা  ম ণালয়
২) সিচব, সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়
৩) িসিনয়র সিচব, অভ রীণ স দ িবভাগ
৪) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
৫) মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র
৬) রিজ ার............................................................
৭) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৮) ধান িহসাবর ণ কমকতা, ৪৫ রানা প ন, িশ া ম ণালয়, ঢাকা
৯) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
১০) জনাব.....................................................................................
১১) ইিমে শন অিফসার, বিহগমন িবভাগ...............................................
১২) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
১৩) জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা.....................................
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