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অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

                বাংলােদশ েকৗশল িব িবদ ালেয়র িন বিণত িশ কগেণর নােমর পােশ বিণত সময় ও
তািরেখ কনফােরে  যাগদােনর জ  িনধািরত শেত যু রা  মেণর অ মিত দান করা হেলা:
[

:
নং

নাম ও িবভাগ া াম সময় ও ছিুটর
ধরণ

িব িবদ ালয়
হেত ম রুকতৃ
অেথর পিরমান

১. ডঃ মাঃ আ রু রিশদ সরকার
অধ াপক,
য  কৗশল িবভাগ

যু রাে
অ ি তব  “Internatio
nal Conference on

Advances in
Nuclear Power

ICAPP18)”-
এ যাগদােনর জ

২৭ মাচ থেক
১২ এি ল

২০১৮ তািরখ
পয ।

১,৬০,০০০/-

১. ড. এ. ক. এম. আিশ র রহমান
অধ াপক
কি উটার সােয়  এ ড
ইি িনয়ারিবভাগ

যু রাে
অ ি তব  “IEEE

Inernational
Conference on

Communicatons
(ICC)’’-এ যাগদােনর

জ

১৮ ম থেক ২৬
ম ২০১৮

তািরখ পয ।
১,৬০,০০০/-

শতসমহূশতসমহূ  ::

(ক) বিণত কমকতােদর িবেদশ মেণর আংিশক খরচ িমটােনার জ  থাক বরা  িহেসেব
যাতায়াত ও েদয় ট া  িডএ এবং রিজে শন িফ বাবদ` ১,৬০,০০০/-+১,৬০,০০০/-
মাট (িতন ল  িবশ হাজার) টাকা িব িবদ ালেয়র সিমনার, কনফাের , ডিলেগশন

সংি  তহিবল থেক িনবাহ করা হেব;  

(খ) িব িবদ ালয় কতপৃ  তাঁেদর সােথ েয়াজনীয় চিু  স াদন করেব এবং ম ণালয়েক
অবিহত করেব;
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(গ) মণকালীন তাঁরা বাংলােদিশ মু ায় বতন-ভাতা হণ করেবন;

(ঘ) তাঁরা কনফাের -এ অংশ হণ শেষ দেশ িফের কােজ যাগদান করেবন এবং
ম ণালয়েক অবিহত করেবন;

(ঙ) িব িবদ ালয় কতপৃ  তাঁেদর অ পি িতেত িশ া কায েম যােত কান িব  সিৃ  না হয়
তা িনি ত করেব।

০২।         যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম এ আেদশ জারী করা হল।

২৮-৩-২০১৮

শাহনাজ সামাদ
যু সিচব

ফান: ৯৫৪৫০৩২
ইেমইল: ds_stp@moedu.gov.bd
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তািরখ: ১৪ চ  ১৪২৪
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইলঃ 
১) পররা  সিচব , পররা  ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
২) উপাচায , বাংলােদশ েকৗশল িব িবদ ালয়, ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৫) রিজ ার, বাংলােদশ েকৗশল িব িবদ ালয়, ঢাকা।
৬) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৭) উপ-পিরচালক, বেদিশক মু া িনয় ণ, বাংলােদশ ব াংক, ঢাকা।
৮) ডঃ মাঃ আ রু রিশদ সরকার, অধ াপক, য  কৗশল িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল
িব িবদ ালয়, ঢাকা।
৯) ড. এ. ক. এম আিশ র রহমান, অধ াপক, কি উটার সােয়  এ ড ইি িনয়ার িবভাগ,
বাংলােদশ েকৗশল িব িবদ ালয়, ঢাকা।
১০) সিচব এর একা  সিচব ( িতক ), সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
১১) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

২৮-৩-২০১৮

শাহনাজ সামাদ
যু সিচব
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