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৩ মাঘ ১৪২৫

িবষয:় উউ   িশ ািশ া   সস   করারকরার   িবষেয়িবষেয়  ষণ ােদেশরষণ ােদেশর   ময়াদময়াদ   িি   সং াসং া
: ১) জন শাসন ম ণালেয়র ২৯ ম ২০১৮ তািরেখর ০৫.০০.০০০০.২৩৯.২৫.০৫৩.১৬-৬০৯ নং ারক

২) মাউিশ অিধদ েরর ১৯.০৬.২০১৮ তািরেখর ৩৭.০২.০০০০.১১০.৬০.১৩১.২০১৬.৫৩০ নং ারক

           উপ  িবষয় ও ে া  ারক েয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িবিসএস সাধারণ িশ া
ক াডার কমকতা জনাব শা র আহেমদ (০২২৭৮৪), ভাষক (িহসাব িব ান), িবেশষ ভার া  কমকতা,
জন শাসন ম ণালেয়র অধীন “Strengthening Government Through Capacity
Development of the BCS Cadre officials”শীষক কে র আওতায়
University Of Southern Queensland, Queensland, Australia ত
‘Masters of Business Research Program’ কােস অ য়েনর জ  ২৭-০২-২০১৭ ি .
হেত ৩০-০৬-২০১৮ ি .পয  অথবা দািয়  হ া েরর তািরখ থেক ০১ (এক) বছর ০৪(মাস) ০৩ (িতন) িদন
পয  ষণ া  হেয় অ য়নরত িছেলন। উ  ষেনর ময়াদ শেষর তািরখ িছল ২০-০৬-২০১৮ ি .।
উে , উ  িব িব ালেয়র পারভাইজার ত য়ন কেরেছন য, তার গেবষণাকম  িভ  ধারার হওয়ায়
গেবষণা স ে র জ  আরও ০৫( াচ) মাস ১৫(পেনর) িদন সময় বিধতকরণ েয়াজন (কিপ সং )।
 ফেল আেবদনকারী ২১.০৬.২০১৮ তািরখ হেত ০৫.১২.২০১৮ তািরখ পয  ০৫( াচ) মাস ১৫(পেনর) িদন

তােপ ভােব ষণ ম েরর জ  আেবদন কেরন। 

০২। বিণতাব ায়, জনাব শা র আহেমদ (০২২৭৮৪), ভাষক (িহসাব িব ান) এর University Of
Southern Queensland, Queensland, Australiaেত ‘Masters of Business
Research Program’  িবষেয় বেদিশক মা াস কােসর ময়াদ ২১.০৬.২০১৮ তািরখ হেত ০৫.১২.২০১৮ তািরখ পয
০৫( াচ) মাস ১৫(পেনর) িদন ি বক তােপ ভােব ষণ ম েরর পরবত  েয়াজনীয় কায ম হেণর
জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) জনাব.................................., .
৫) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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