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১৩ াবণ ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

      বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয় ( েয়ট)-এর তিড়ৎ ও ইেলক িনক কৗশল িবভােগর অ াপক  ড. এস. এম. মা র
রহমানেক িনে া  শেত বিণত কনফােরে  যাগদােনর জ  সং  আরব আিমরাত মেণর অ মিত দান করা হেলা:

: নং নাম ও িবভাগ কনফাের সময় ও র ধরণ িব িব ালয় 
হেত ম র ত 
অেথর পিরমাণ

দশ

১. ড. এস. এম. মা র 
রহমান,
অ াপক,
তিড়ৎ ও ইেলক িনক 
কৗশল িবভাগ,

বাংলােদশ েকৗশল 
িব িব ালয় ( েয়ট)।
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০২ থেক ০৮ 
নেভ র ২০১৯ 
তািরখ পয  

বিহঃবাংলােদশ 
। 

১,৬০,০০০/-

সং  
আরব 

আিমরাত

শত াশত াবিলবিল   ::

(ক) উ  িশ েকর িবেদশ মেণর আংিশক য় তথা যাতায়াত ও েদয় া , িডএ এবং রিজে শন 
িফ বাবদ ১,৬০,০০০/- (এক ল  ষাট হাজার) টাকা িব িব ালেয়র সিমনার, কনফাের , ডিলেগশন সংি  
তহিবল থেক িনবাহ করা হেব;

(খ) িব িব ালয় ক প  ার সােথ েয়াজনীয় ি  স াদন করেব এবং ম ণালয়েক অবিহত করেব;

(গ) মণকালীন িতিন বাংলােদিশ ায় বতনভাতা হণ করেবন;

(ঘ) িতিন কনফােরে  অংশ হণেশেষ দেশ িফের কােজ যাগদান করেবন এবং ম ণালয়েক অবিহত করেবন;

(ঙ) িব িব ালয় ক প  ার অ পি িতেত িশ া কায ম িবি ত না হওয়ার িবষয়  িনি ত করেব।

০২।         যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) িসিনয়র সিচব, পররা  ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
২) উপাচায, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
৪) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৫) রিজ ার, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা।
৬) উপপিরচালক, বেদিশক া িনয় ণ, বাংলােদশ াংক, ঢাকা।
৭) ড. এস. এম. মা র রহমান, অ াপক, তিড়ৎ ও ইেলক িনক কৗশল িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়,
ঢাকা।
৮) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৯) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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