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ন র: ৩৭.০০.০০০০.১১৮.২৫.১২১.০৬.১৬৬ তািরখ: 
০৯ ম ২০১৮

২৬ বশাখ ১৪২৫

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

মহামা  রা পিত ও চ াে লর জগ াথ িব িবদ ালেয়র উপাচায অধ াপক ড. মীজা র রহমানেক  বাংলােদশ ও
রািশয়ার মেধ  অিধকতর ব ািনক যাগােযাগ, যৗথ গেবষণা ও কাশনা িবষেয় অ ি তব  আেলাচনা সভায়
অংশ হেণর জ  আগামী ১২/৫/২০১৮ হেত ২২/৫/২০১৮ তািরখ পয  মাট ১১ (এগার) িদন িন বিণত শেত
রািশয়া মেণর অ মিত দান কেরেছন :

(ক) এই মেণর িবমান ভাড়া বাবদ আ মািনক ৭৫,০০০/- (পঁচা র হাজার) টাকা জগ াথ িব িবদ ালেয়র
আ ষংিগক খাত হেত বহন করা হেব এবং অ া  ব য় Moscow State Institute of International
Relations (University) বহন করেব;
(খ) িতিন ছিুট শষ হওয়ার সােথ সােথ দেশ িফের কােজ যাগদান করেবন এবং ম ণালয়েক অবিহত করেবন;
(গ) উপাচােযর অ পি িতেত একই িব িবদ ালেয়র জারার অধ াপক মাঃ সিলম ভঁূইয়া তাঁর িনজ দািয়ে র
অিতির  উপাচােযর িটন দািয়  পালন করেবন।

২।   মহামা  রা পিত ও চ াে লর অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা। 

৯-৫-২০১৮

হািববরু রহমান
উপসিচব

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

ন র:
৩৭.০০.০০০০.১১৮.২৫.১২১.০৬.১৬৬/১(১৩)

তািরখ: ২৬ বশাখ ১৪২৫
০৯ ম ২০১৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়): 
১) মখু  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
২) সিচব, জন িবভাগ
৩) সিচব, র া সবা িবভাগ
৪) পররা  সিচব, পররা  সিচেবর দ র, পররা  ম ণালয়
৫) অধ াপক ড. মীজা র রহমান, ভাইস-চ াে লর, জগ াথ িব িবদ ালয়, ঢাকা।
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৬) অধ াপক মাঃ সিলম ভূঁইয়া, জারার, জগ াথ িব িবদ ালয়, ঢাকা।, জগ াথ িব িবদ ালয়, ঢাকা।
৭) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, ঢাকা।
৮) রিজ ার, জগ াথ িব িবদ ালয়, ঢাকা।
৯) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
১০) উপ-পিরচালক, বেদিশক মু া িনয় ণ, বাংলােদশ ব াংক, ঢাকা।
১১) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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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