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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.২৮.০০১.১৮.২৭১ তািরখ: 
৩১ িডেস র ২০২০

১৬ পৗষ ১৪২৭

িবষয:় াকাক  িব িব ালয়িব িব ালয়  ক কক ক  বেদিশকবেদিশক  অ দােনরঅ দােনর   অথঅথ   হ েণরহেণর   িবষেয়িবষেয়  মতামতমতামত।।
: ২০১৮/২৬২৯/১৯/০৭

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত াক িব িব ালয় হেত া  িবেদশী অ দােনর অথ হণ ও েয়র অ মিতর িবষেয়
িরত পে র অ িলিপ এ সে  রণ করা হেলা। াক িব িব ালয় ক ক িনে া  ক স েহর অধীেন পােশ বিণত

পিরমাণ বেদিশক অথ হণ ও েয়র িবষেয় সেরজিমেন পিরদশন কের  মতামতসহ িতেবদন রেণর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:

L Nam e ofNam e of  
Project Project  

Source ofSource of   
FundFund 

Am ount Am ount 
(Foreign(Foreign   
Currency)Currency)  

Am ountAm ount   
(BDT)(BDT)  

1.

Fast-track 
vaccine cold-
chain 
assessment
and design for 
mass scale 
COVID-19
vaccination in 
Bangladesh’’

The University 
of
Birmingham

GBP
68,805 78,51,020/-

2.
AHA!Awarene
ss with 
Human Action

European 
Union Via 
Finn |Church 
Aid

Euro
50,377 50,62,192/-

3.

jobs to end 
povery:Eviden
ce from 
Bangladesh

London 
School of 
Economics & 
political 
Science

USD
6,50,764 5,54,21,690/-

১



সং ি : বণনামেত।

৩১-১২-২০ ২০

চয়ার ান, িব িব ালয় ম রী কিমশন, আগার াও, 
শেরবাংলানগর, ঢাকা।

নাসরীন ি
উপসিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.২৮.০০১.১৮.২৭১/১(৪) তািরখ: ১৬ পৗষ ১৪২৭
৩১ িডেস র ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব, িব িব ালয় অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
২) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৪) রিজ ার, াক িব িব ালয়, মহাখালী, ঢাকা।

৩১-১২-২০ ২০

নাসরীন ি  
উপসিচব

২


