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ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১১০.৩১.১৭২.১৯.৯১৪ তািরখ: 
০১ সে র ২০১৯

১৭ ভা  ১৪২৬

িবষয়: ছাড়পছাড়প   দানদান  সং াসং া ।।
সূ : ৩০৫৫
   উপযু  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, িবিসএস (সাধারণ িশ া) ক াডােরর কমকতা জনাব আ.ফ.ম
সাইফু াহ খান (২২০০৫), সহকারী অধ াপক (ব ব াপনা), ভা ডািরয়া সরকাির কেলজ, িপেরাজপুর ক রাজশাহী
িব িবদ ালেয় ২০১৯-২০২০ িশ াবেষ এম.িফল (পূণকালীন) গেবষণা কােস অধ য়েনর জ  িশ া ম ণালেয়র

ারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৯.১৯.০০৫.১৭.১২৩৯; তািরখ : ০৭/০৮/২০১৯ ি .  মাতােবক দািয়  হ া েরর
তািরখ থেক ০২ ( ই) বছেরর ষণ া  হেয় তাঁেক মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ ের িবেশষ ভার া  কমকতা
িহেসেব বদলীিভি ক পদায়ন করা হয়। সই মাতােবক িতিন ৩১/০৮/২০১৯ ি . অপরাে  ভা ডািরয়া সরকাির
কেলজ, িপেরাজপুর হেত িবমু  হেয় অদ  ০১/০৯/২০১৯ ি . পূবাে  মাউিশ অিধদ েরর িশ ণ উইংেয় িবেশষ
ভার া  কমকতা িহেসেব যাগদান কেরন।

এমতাব ায়, জনাব আ.ফ.ম সাইফু াহ খান (২২০০৫), সহকারী অধ াপক (ব ব াপনা) িবেশষ ভার া  কমকতা,
মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র বাংলােদশ, ঢাকায় ক রাজশাহী িব িবদ ালেয় ২০১৯-২০২০ িশ াবেষ
িপএইচ.িড (পূণকালীন) গেবষণা কােস অধ য়েনর জ   ছাড়প  দান করা হ’ল। তাঁেক গেবষণা শেষ ০২ কিপ
িথিসস পপার অ  অিধদ েরর িশ ণ উইংেয় জমা দান করেত হেব এবং িত ০৬ (ছয়) মাস অ র গেবষণা
কােসর অ গিতর িতেবদন দািখল করেত হেব। উে খ , তাঁর ষেণর ময়াদ শষ হেব ৩০/০৮/২০২১ ি .।

২-৯-২০১৯

জনাব  আ. ফ. ম সাইফু াহ খান (২২০০৫), সহকারী 
অধ াপক (ব ব াপনা), ভা ডািরয়া সরকাির কেলজ,

সয়দ মাঃ গালাম ফা ক
মহাপিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১১০.৩১.১৭২.১৯.৯১৪/১(৪) তািরখ: ১৭ ভা  ১৪২৬
০১ সে র ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) রিজ ার, রাজশাহী িব িবদ ালয়,, রাজশাহী।
২) ধান িহসাবর ণ কমকতা, িশ া ম ণালয়, ৪৫, পরুাণা প ন, , ঢাকা।
৩) িপএ টু মহাপিরচালক (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), মাউিশ অিধদ র,
বাংলােদশ, , ঢাকা।
৪) সংর ণ , নিথ।
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মাঃ তানভীর হাসান 
সহকারী পিরচালক-২
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