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অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

বাংলােদশ িব িবদ ালয় ম রুী কিমশেনর সিচব ড. মা: খােলদ- ক  The Centre of
Excellence in Teaching and Learning (CETL) Project এর আওতায় যু রােজ র
University College London এবং University of Greewich-এর  Teaching and
Learning িবষয়ক িবদ মান েযাগ িবধা পিরদশেনর জ  আগামী  ১৫-২১ এি র ২০১৮ তািরখ
পয  ০৬(ছয়) িদন  িন বিণত শেত যু রাজ  মেণর অ মিত দান করা হেলা:

ক) বিণত মেণর জ  িবমান ভাড়াসহ যাবতীয় ব য় বিৃটশ কাউি ল কতকৃ বহন করা হেবে। ধু
পেকট ভাতা, ানিজট ও টািমনাল চাজ বাবদ (আ মািনক) ৫৪,৫৭১/-(চয়ুা  হাজার পঁাচশত
একা র) টাকা  িব িবদ ালয় ম রুী কিমশেনর সংি  খাত থেক বহন করা হেব;
খ) িতিন  মণ শেষ দেশ িফের কােজ যাগদান করেবন এবং ম ণালয়েক অবিহত করেবন;
গ) তাঁর বিণত মণকাল কতব কাল িহেসেব গণ  হেব;
ঘ) এ মণকােল িতিন বাংলােদিশ মু ায়  বতন ভাতািদ া  হেবন;
ঙ) মণ শেষ এ িবষেয় একিট িতেবদন ১০(দশ) কমিদবেসর মেধ  িশ া ম ণালেয় রণ করেত
হেব।
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উপ-সিচব

ন র:
৩৭.০০.০০০০.০০০.৭৮.০০১.১৭.২৫/১(১০)

তািরখ: ১৪ চ  ১৪২৪
২৮ মাচ ২০১৮

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইলঃ 
১) সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, রা  ম ণালয়, ঢাকা।
২) পররা  সিচব, পররা  ম ণালয়, স ন বািগচা,ঢাকা।
৩) সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৪) মহাপিরচালক, বেদিশক মু া িনয় ণ িবভাগ,বাংলােদশ ব াংক, মিতিঝল, ঢাকা।
৫) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র,আগারগাও,ঢাকা।
৬) সিচব এর একা  সিচব ( িতক ), সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া
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ম ণালয়, ঢাকা
৭) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৮) ড. মা: খােলদ, সিচব, িব িবদ ালয় ম রুী কিমশন, শেরবাংলানগর, ঢাকা।
৯) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
১০) চয়ারম ােনর একা  সিচব, িব িবদ ালয় ম রুী কিমশন, শেরবাংলানগর,ঢাকা।
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উপ-সিচব
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