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অিফস আেদশ
মহামা রা পিত ও চ াে লর িসেলট কৃিষ িব িবদ ালেয়র ভাইস-চ াে লর েফসর ড. মাঃ গালাম শািহ আলমেক ী
সতারা আলমসহ পিব হ পালেনর জ আগামী ২০/৭/২০১৮ হেত ০২/৯/২০১৮ তািরখ পয অথবা গমেনর তািরখ
থেক ৪৫ (পঁয়তাি শ) িদন িন বিণত শেত সৗিদআরব মেণর অ মিত দান কেরেছন :
(ক) এ মেণর যাবতীয় ব য় িতিন িনেজ বহন করেবন। এেত বাংলােদশ সরকার বা িব িবদ ালয় কতৃপে র কােনা
আিথক সংে ষ থাকেব না;
(খ) িতিন মণ শেষ দেশ িফের কােজ যাগদান করেবন এবং ম ণালয়েক অবিহত করেবন;
(গ) এ মণকােল িতিন বাংলােদশী মু ায় বতন ভাতািদ হণ করেবন;
(ঘ) উপাচােযর অ পি তকােল েফসর ড. মাঃ মিতয়ার রহমান হাওলাদার, িফিজওলিজ িবভাগ ও পিরচালক, ছা
পরামশ ও িনেদশনা, িসেলট কৃিষ িব িবদ ালয় িনজ দািয়ে র অিতির উপাচােযর িটন দািয় পালন করেবন।
২। মহামা

রা পিত ও চ াে লেরর অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।
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হািববুর রহমান
উপসিচব
ফান: ৯৫৭২১৮৫
ইেমইল: ds_univ1@moedu.gov.bd

ন র:
তািরখ: ২৩ জ ১৪২৫
০৬ জুন ২০১৮
৩৭.০০.০০০০.১১৮.২৫.১৬১.০৯.১৯৮/১(১৩)
িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়):
১) মুখ সিচব, ধানম ীর কাযালয়
২) সিচব, জন িবভাগ
৩) সিচব, র া সবা িবভাগ
৪) পররা সিচব, পররা ম ণালয়
৫) েফসর ড. মা: গালাম শািহ আলম, ভাইস-চ াে লর, িসেলট কৃিষ িব িবদ ালয়, িসেলট।
৬) েফসর ড. মা: মিতয়ার রহমান হাওলাদার, িফিজওলিজ িবভাগ ও পিরচালক, ছা পরামশ ও িনেদশনা,
১

িসেলট কৃিষ িব িবদ ালয়, িসেলট।
৭) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, ঢাকা।
৮) ম ীর একা সিচব, ম ীর দ র, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
৯) রিজ ার, িসেলট কৃিষ িব িবদ ালয়, িসেলট।
১০) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
১১) উপ-পিরচালক, বেদিশক মু া িনয় ণ, বাংলােদশ ব াংক, ঢাকা।
১২) সিচব এর একা সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
১৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
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