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৯ াবণ ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

মহামা  রা পিত ও চ াে লর িব িব ালেয়র া-ভাইস-চ াে লর েফসর ড. মাঃ সেক ার আলীেক Best Practices in
Agricultural Advisory Services (AAS) in Asia and the Pacific Islands: A Regional
Learning Event and Experiences Sharing া ােম অংশ হেণর জ  আগামী ২৮/৭/২০১৮ হেত ০২/৮/২০১৮
তািরখ পয  ০৬ (ছয়) িদন িন বিণত শেত থাই া  মেণর অ মিত দান কেরেছন: 

(ক)এ মেণর যাবতীয় য় আেয়াজক সং া SEARCA বহন করেব । এেত বাংলােদশ সরকার বা িব িব ালয় ক পে র কান আিথক
সংে ষ থাকেব না;
(খ) িতিন মণ শেষ দেশ িফের কােজ যাগদান করেবন এবং ম ণালয়েক অবিহত করেবন;
(গ) উ  সমেয় িতিন বাংলােদশী ায় বতন ও ভাতািদ হণ করেবন;
(ঘ) া-ভাইস-চ াে লেরর অ পি তকােল একই িব িব ালেয়র জারার েফসর ড. মা: আেনায়া ল হক বগ িনজ দািয়ে র অিতির
িহেসেব া-ভাইস-চ াে লেরর ন দািয়  পালন করেবন।

২।     মহামা  রা পিত ও চ াে লেরর অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।
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হািব র রহমান
উপসিচব

ফান: ৯৫৭২১৮৫
ইেমইল: ds_univ1@moedu.gov.bd

ন র: ৩৭.০০.০০০০.১১৮.২৫.১১১.০২.২৫৬/১(১৪) তািরখ: ৯ াবণ ১৪২৫
২৪ লাই ২০১৮

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১)  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
২) সিচব, জন িবভাগ
৩) পররা  সিচব, পররা  ম ণালয়
৪) সিচব, র া সবা িবভাগ
৫) ভাইস-চ াে লর, শেরবাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা।

১



৬) েফসর ড. মা: সেক ার আলী, া-ভাইস-চ াে লর, শেরবাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা।
৭) েফসর ড. মা: আেনায়া ল হক বগ, জারার, শেরবাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা।
৮) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৯) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, ঢাকা।
১০) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা
১১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
১২) রিজ ার, শেরবাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা
১৩) উপ-পিরচালক, বেদিশক া িনয় ণ, বাংলােদশ াংক, ঢাকা
১৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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হািব র রহমান
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