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২৫ পৗষ ১৪২৬

িবষয:় িব .িস .এস.িব.িস .এস.(( স াধ ারণসাধ ারণ   িশ ািশ া ) ) ক াডােররক াডােরর   কমকতাকমকতা   জনাবজনাব   এরশাদএরশাদ   শখশখ  ( ( ২১৭২৫২১৭২৫) ) সহসহ   ০৪০৪  জেনরজেনর
জন শাসনজন শাসন   ম ণ ালেয়রম ণ ালেয়র   আওতায়আওতায়  বেদিশকবেদিশক  মা াসমা াস   কােসকােস   আেবদনআেবদন   করারকরার   অ মিতঅ মিত   দানদান ।।

: মা.উ.িশ. অিধদ েরর ২২-১২-১৯ তািরেখর ৩৭.০২.০০০০.১১০.৪৪.৬২.১৭.৬২৯ ারক।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত িনে া  িব.িস.এস. (সাধারণ িশ া) ক াডার কমকতাগণ- ক জন শাসন ম ণালেয়র
আওতায় ২০১৯-২০২০ অথবছেরর (২য় পযায়) জন শাসন ম ণালেয়র “Strengthening Government
Through Capacity of the BCS Cadre officials” শীষক কে র আওতায় বেদিশক
মা াস কােস মেনানয়েনর জ  আেবদন কেরেছন। এ িবষেয় পরবত  েয়াজনীয় কায ম হেণর জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা।

িমক নাম, পদবী ও কম ল কােসরনাম
০১ জনাব এরশাদ শখ (২১৭২৫)

সহকারী অ াপক (অথনীিত)
সদর র সরকাির কেলজ, ফিরদ র।

MSC L10012 Economics কাস
University of Essex, Uk.

কােসর ময়াদ: ০১ (এক) বছর
০২ জনাব রাজ চ বত  (২৩৬৮০)

সহকারী অ াপক (সমাজকম)
সরকাির রােজ  কেলজ, ফিরদ র।

Masters of Research in Social Seience 
Research কাস

Queens University, Belfast, Uk.
কােসর ময়াদ: ০১ (এক) বছর

০৩ জনাব মা: শােহদ শাহান (২৪৩৯৯)
ভাষক (ইংেরিজ)

ঢাকা কেলজ, ঢাকা।

Masters in Teaching English to 
Speakers of other Languages (TESOL) 

কাস
University of Essex, Uk.

কােসর ময়াদ: ০১ (এক) বছর
০৪ জনাব মাহা দ শামীম িময়া 

(২৫৬৫৮)
ভাষক (অথনীিত)

এম. িস কেলজ, িসেলট।

International Development কাস
University of Essex, Uk

কােসর ময়াদ: ০১ (এক) বছর

সং ি : বণণামেত।
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) অ ....................................................................
৩) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) জনাব.......................................................................................
৫) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৬) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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