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২৫ াবণ ১৪২৫

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

ঢাকা েকৗশল ও যিু  িব িবদ ালেয়র িনে া  িশ কেক উি িখত সমেয় ও শেত িপএইচিড া ােম অধ য়েনর জ
যু রা  মেণর অ মিত দান করা হেলা:

ঃনং নাম ও িবভাগ দেশর নাম ও া াম সময় ও ছিুটর ধরণ দেশর নাম

১. জনাব মা: শহী ল ইসলাম,
সহকারী অধ াপক, 
িসএসই িবভাগ।

িপএইচ িড া াম,
The University of

California,
Riverside,

USA

১১/০৯/২০১৮ তািরখ
অথবা যা ার তািরখ

হেত ০১ (এক)
বছেরর ডপুেটশন

(১ম দফা)

যু রা

শতাশতাবিলবিল  ::

(ক) িব িবদ ালয় কতপৃ  কতকৃ িবিধ মাতােবক ছিুট ম িুরসােপে  এ অ েমাদন দান করা হেলা;
(খ) িব িবদ ালয় কতকৃ তাঁর ছিুট অ েমািদত হওয়ায় এ িবষেয় সব দায়দািয়   িব িবদ ালেয়র উপর বতােব;
(গ) এ মেণ বাংলােদশ সরকার বা িব িবদ ালয় কতপৃে র কান আিথক সংে ষ থাকেব না;   
(ঘ) িব িবদ ালয় কতপৃ  তাঁর সােথ েয়াজনীয় চিু  স াদন করেব এবং ম ণালয়েক অবিহত করেব;
(ঙ) িতিন ছিুটেশেষ বতমান কম েল যাগদান করেবন এবং ম ণালয়েক অবিহত করেবন;
(চ) িব িবদ ালয় কতপৃ  তাঁর অ পি িতেত িশ া কায ম িবি ত না হওয়ার িবষয়িট িনি ত করেব।
(ছ) িসি ডেকট কতকৃ ছিুট অ েমাদেনর কিপ ম ণালেয় রণ িনি ত করেত হেব।

০২।         যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।
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উপসিচব
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) পররা  সিচব, পররা  ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
২) উপাচায, ঢাকা েকৗশল ও যিু  িব িবদ ালয়, গাজীপরু।
৩) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৫) রিজ ার, ঢাকা েকৗশল ও যিু  িব িবদ ালয়, গাজীপরু।
৬) উপ-পিরচালক, বেদিশক মু া িনয় ণ, বাংলােদশ ব াংক, ঢাকা।
৭) জনাব মা: শহী ল ইসলাম, সহকারী অধ াপক, িসএসই িবভাগ, ঢাকা েকৗশল ও যিু  িব িবদ ালয়,
গাজীপরু।
৮) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়।
৯) িসিনয়র িসে মস এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়।
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