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অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান মিরটাইম ইউিনভািসিটর ভাষক জনাব মা: মা দ-উল-আলমেক তাঁর নােমর পােশ
বিণত সমেয় অ ি তব  কনফােরে  যাগদােনর জ  িনে া  শেত চীন মেণর অ মিত দান করা দান করা
হেলা:
িশ েকর নাম 
ও পদিব

া াম সময় ও ছিুটর ধরণ িব িবদ ালয় 
হেত 
ম রুকতৃ 
অেথর 
পিরমাণ

জনাব মা: 
মা দ-উল-
আলম

ভাষক
ওশােনা ািফ 
অ া ড 
হাইে া ািফ 
িবভাগ

Xiamen City of Fujian Province, China 
কতকৃ আেয়ািজত Seminar on Maritime 
Resources Management and Blue 

Economy Development for Bangladesh 
শীষক কনফাের

৫-২৪ সে র ২০১৯ 
তািরখ অথবা যা ার কতৃ 
তািরখ হেত ২০ (পঁাচ) িদন 
(যাতায়াত সময় ব তীত)

২১,৩১৩/- 
( ায়) টাকা

শতসমহূশতসমহূ  ::

(ক) তার িবমানভাড়া যাবতীয় ানীয় আিতেথয়তা, িশ ণাথী ভাতাবাবদ ব য় আেয়াজক িত ান বহন 
করেব। তার পেকটভাতা, ানিজট ভাতা, টািমনাল চাজ, িভসা েসিসং ও মিডেকল িফ বাবদ 
২১,৩১৩/- ায় (এ শ হাজার িতনেশা তেরা টাকা) িব িবদ ালেয়র িটএিডএ ( কাড-৩২১১১১) খাত 
হেত বহন করা হেব;

(খ) মণকালীন িতিন বাংলােদিশ মু ায় বতনভাতা হণ করেবন;
(গ) িতিন এ া ােম অংশ হণেশেষ দেশ িফের কােজ যাগদান করেবন এবং ম ণালয়েক অবিহত 

করেবন;
(ঘ) িব িবদ ালয় কতপৃ  িব িবদ ালেয়র সংি  িশ েকর অ পি িতেত িশ া কায ম িবি ত না 

হওয়ার িবষয়িট িনি ত করেব।
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) িসিনয়র সিচব, পররা  ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
২) সিচব, র া ও সবা িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) উপাচায, ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান মিরটাইম ইউিনভািসিট, প বী, িমরপরু-১২, ঢাকা।
৪) সিচব, বাংলােদশ িব িবদ ালয় ম রুী কিমশন, আগারগাঁও, শের বাংলা নগর, ঢাকা।
৫) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬) রিজ ার, ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান মিরটাইম ইউিনভািসিট, প বী, িমরপরু-১২, ঢাকা।
৭) জনাব মা: মা দ-উল-আলম, ভাষক, ওশােনা ািফ অ া ড হাইে া ািফ িবভাগ, ব ব  ু শখ
মিুজবরু রহমান মিরটাইম ইউিনভািসিট, প বী, িমরপরু-১২, ঢাকা।
৮) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৯) উপপিরচালক, বেদিশক মু া িনয় ণ, বাংলােদশ ব াংক, ঢাকা।
১০) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,
ঢাকা।
১১) িসিনয়র িসে মস এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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