
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া ম ণালয় 

মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ 
সরকাির সাধারণ িব িবদ ালয় শাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
www.shed.gov.bd

ন র: ৩৭.০০.০০০০.১১৮.০৮.০৩১.১৭.৩৬৭ তািরখ: 
২৮ অে াবর ২০১৮
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অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

বাংলােদশ কিৃষ িব িবদ ালেয়র এনাটিম এ  িহে ালিজ িবভােগর েফসর ড. মীর বাইয়াৎ জাহানেক
জাপােনর Yamaguchi University- ত গেবষণার জ  আগামী ২৫/১১/২০১৮ হেত ১৬/৩/২০১৯ তািরখ পয
০৩ মাস ২০ িদন পূণ গড় বতেন অিজত ছিুট ও ১৭/৩/২০১৯ হেত ২৪/১১/২০১৯ তািরখ পয  ০৮ মাস ১০ িদন
িবনােবতেন অসাধারণ ছিুটসহ মাট ২৫/১১/২০১৮ হেত ২৪/১১/২০১৯ তািরখ পয  ০১ (এক) বছেরর ছিুট
ম রুসহ িন বিণত শেত জাপান গমন ও অব ােনর অ মিত দান করেত সরকার স ত হেয়েছ:

(ক) এ মেণ বাংলােদশ সরকার বা িব িবদ ালয় কতপৃে র কান আিথক সংে ষ থাকেব না;
(খ) িব িবদ ালয় কতপৃ  তােক িবিধ মাতােবক ছিুট ম রু করেব;
(গ) িব িবদ ালয় কতপৃ  তাঁর সােথ েয়াজনীয় চিু  স াদন করেব এবং ম ণালয়েক অবিহত করেব;
(ঘ) ছিুট শষ হওয়ার সােথ সােথ িতিন দেশ িফের কােজ যাগদান করেবন এবং ম ণালয়েক অবিহত করেবন;
(ঙ) তাঁর অ পি িতেত িব িবদ ালেয়র িশ া কায েম কান িব  সিৃ  হেব না, িব িবদ ালয় কতপৃ - ক তা
িনি ত করেত হেব;
(চ) িব িবদ ালয় হেত তাঁর ছিুটর পািরশ করায় এ িবষেয় সািবক দায় দািয়  িব িবদ ালেয়র উপর বতােব;
(ছ) িসি ডেকট কতকৃ ছিুট অ েমাদেনর কিপ ম ণালেয় রণ কের িনি ত করেত হেব।

২।  যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা। 
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
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হইল: 
১) িসিনয়র সিচব, পররা  ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা
২) সিচব, র া সবা িবভাগ
৩) উপাচায, বাংলােদশ কিৃষ িব িবদ ালয়, ময়মনিসংহ
৪) ম ীর একা  সিচব (অিতির  দািয় ), ম ীর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, ঢাকা
৬) সিচব এর একা  সিচব (অিতির  দািয় ), সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৭) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৮) েফসর ড. মীর বাইয়াৎ জাহান, এনাটিম এ  িহে ালিজ িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ িব িবদ ালয়,
ময়মনিসংহ
৯) রিজ ার, বাংলােদশ কিৃষ িব িবদ ালয়, ময়মনিসংহ
১০) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা
১১) উপ-পিরচালক, বেদিশক মু া িনয় ণ, বাংলােদশ ব াংক, ঢাকা
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