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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

বাংলােদশ িষ িব িব ালেয়র ি কা িব ান িবভােগর েফসর ড. মা: আব ল কােদরেক The School of
Agriculture and Food Technology, the University of the South Specific, Fiji-
ত Senior Lecturer in Soil Science িহেসেব কাজ করার জ  ব িলেয়েনর ধারাবািহকতায় আগামী

২৫.১.২০২০ থেক ২৪.১.২০২১ তািরখ এক বছর (৪থ ধােপ) িলেয়ন ম রসহ িনে া  শেত িফিজ অব ােনর অ মিত দান করা
হেলা:

(ক) এ িবেদশ অব ােন বাংলােদশ সরকার বা িব িব ালেয়র কান আিথক সংে ষ থাকেব না;
(খ) িব িব ালয় ক ক ার িলেয়েনর িবষয়  পািরশ ত হওয়ায় সকল দায়দািয়  িব িব ালেয়র উপর বতােব;
(গ) িব িব ালয় ক প  ার সােথ েয়াজনীয় ি  স াদন করেব এবং ম ণালয়েক অবিহত করেব;
(ঘ) িলেয়ন শেষ িব িব ালেয়র কােজ যাগদান না করেল ার া  পনসন ও িভেড  ফাে র স দয় ি িত হেত
িব িব ালেয়র িত রেণর টাকা কতন করেব;
(ঙ) িতিন িলেয়নেশেষ দেশ িফের কােজ যাগদান করেবন এবং ম ণালয়েক অবিহত করেবন;
(চ) িলেয়ন/ কালীন িতিন িব িব ালয় থেক কান কার বতন ভাতািদ পােবন না;
(ছ) ার অ পি িতেত িব িব ালেয়র িশ া কায ম িবি ত না হওয়ার িবষয়  িব িব ালয় িনি ত করেব;
(জ) িসি েকট ক ক  অ েমািদত হওয়ার পর অ েমাদেনর কিপ ম ণালেয় রণ িনি ত করেত হেব।

২। যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা।
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নীিলমা আফেরাজ
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৭২১৮৫
ইেমইল: ds_univ1@moedu.gov.bd
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িসিনয়র সিচব, পররা  ম ণালয়
২) সিচব, র া সবা িবভাগ
৩) উপাচায, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ
৪) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, ঢাকা
৫) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৬) মাননীয় উপম ী, উপম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৭) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৮) িসিনয়র িসে ম এনািল , মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৯) েফসর ড. মা: আব ল কােদর, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ
১০) রিজ ার, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ
১১) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা
১২) উপ-পিরচালক, বেদিশক া িনয় ণ, বাংলােদশ াংক, ঢাকা
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