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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.২৮.০০১.১৮.২২৫ তািরখ: 
০৩ নেভ র ২০২০

১৮ কািতক ১৪২৭

িবষয:় াকাক  িব িব ালয়িব িব ালয়  ক কক ক  বেদিশকবেদিশক  অ দােনরঅ দােনর   অথঅথ   হ েণরহেণর   িবষেয়িবষেয়  মতামতমতামত।।
: ২০১৮/২৬২৯/১৯/০৭

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত াক িব িব ালয় হেত া  িবেদশী অ দােনর অথ হণ ও েয়র অ মিতর িবষেয় িরত পে র
অ িলিপ এ সে  রণ করা হেলা। াক িব িব ালয় ক ক িনে া  ক স েহর অধীেন পােশ বিণত পিরমাণ বেদিশক অথ

হণ ও েয়র িবষেয় সেরজিমেন পিরদশন কের  মতামতসহ িতেবদন রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:

L Nam e of Project Nam e of Project  Source ofSource of   
FundFund 

Am ount Am ount 
(Foreign(Foreign   
Currency)Currency)  

Am ountAm ount   
(BDT)(BDT)  

1.

Bridiging Communities in 
Cox`s Bazar Mitigating Risks 
and Promoting Gender, 
Governance and 
Localization of 
Humanitarian Responses in 
COVID-19

international 
Development 
Research 
Centre

Canadian 
Dollar
12,40,300

8,05,27,750/-

2.

Managing Impact of COVDD-
19 in Rohingya Refugee 
Camps and Host 
Communities with Cultually 
Appropriate Technological 
Solutions

international 
Development 
 Research 
Centre

Canadian 
Dollar
3,25,300

2,11,20,500/-

3.
Community Led Responsive 
and Effective Urban Health 
Systems

Department 
For 
international 
Development

pound
3,06,744 3,15,94,632/-

সং ি : বণনামেত।

১



৩-১১-২০ ২০

চয়ার ান, িব িব ালয় ম রী কিমশন, আগার াও, 
শেরবাংলানগর, ঢাকা।

নাসরীন ি
উপসিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.২৮.০০১.১৮.২২৫/১(৩) তািরখ: ১৮ কািতক ১৪২৭
০৩ নেভ র ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৩) রিজ ার, াক িব িব ালয়, মহাখালী, ঢাকা।

৩-১১-২০ ২০

নাসরীন ি  
উপসিচব
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