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২৮ জ  ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

খুলনা িব িবদ ালেয়র ইেল িন  অ া ড কিমউিনেকশন ইি িনয়ািরং িডিসি েনর অধ াপক ড. মাঃ সােহল
মাহমদু শরেক Numerical Study and Design of a Hybrid Silicon Laser Device এর উপর
গেবষণার জ  আগামী ০১/৭/২০১৯ হেত ৩০/৬/২০২০ তািরখ পয  ০১ (এক) বছর Sabbatical Leave
ম রুসহ িন বিণত শেত USA এবং UK গমন ও অব ােনর অ মিত দান করেত সরকার স ত হেয়েছ:

(ক) এ মেণ বাংলােদশ সরকার বা িব িবদ ালেয়র কান আিথক সংে ষ থাকেব না;           
(খ) ছিুটেশেষ িতিন দেশ িফের কােজ যাগদান করেবন এবং ম ণালয়েক অবিহত করেবন;
(গ) Sabbatical Leave এর সিহত অধ য়ন, অসাধারণ, অিজত, িচিকৎসা বা অ  কান ছিুট সংযু  করা যােব
না;
(ঘ) তাঁর অ পি িতেত িব িবদ ালেয়র িশ া কায েম কান িব  সিৃ  হেব না, িব িবদ ালয়েক তা িনি ত
করেত হেব;
(ঙ) িব িবদ ালয় হেত তাঁর ছিুটর পািরশ করায় এ িবষেয় সািবক দায়দািয়  িব িবদ ালেয়র উপর বতােব।

২।  যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা। 
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