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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.২৮.০০১.১৮.৫১ তািরখ: 
১৩ ফ যা়ির ২০২০

৩০ মাঘ ১৪২৬

িবষয:় ড ােফ ািডলড ােফ ািডল  ই ার াশনালই ার াশনাল   ইউ িনভািসইউিনভািস   ক কক ক  বেদিশকবেদিশক  অ দােনরঅ দােনর   অথঅথ   হ েণরহেণর   িবষেয়িবষেয়
মতামতমতামত।।

: িবমক/ বিব/৩২৮/অংশ-১০/২০১৮/২৬২৯, তািরখ ২৫.৩.২০১৯

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত ড ােফািডল ই ার াশনাল ইউিনভািস  হেত া  িবেদশী অ দােনর অথ হণ ও েয়র
অ মিতর িবষেয় িরত পে র অ িলিপ এ সে  রণ করা হেলা। ড ােফািডল ই ার াশনার ইউিনভািস  ক ক িনে া

কে র অধীেন পােশ বিণত পিরমাণ বেদিশক অথ হণ ও েয়র িবষেয় সেরজিমেন পিরদশন কের  মতামতসহ
িতেবদন রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা: 

SLSL Nam e ofNam e of  
Project Project 

Source of FundSource of Fund Am ount Am ount (Foreign(Foreign   
Currency)Currency)

Am ountAm ount   
(BDT)(BDT)

1. Support for 
clean energy 
scale up and 
investment in 
Bangladesh

Alliance for 
Sustainable 
Energy, LLC 
Mangement and 
Operating 
Contractor for the 
National 
renewable Energy 
Laboratory 
(NREL)USA.

 $ 22,688 19,21,219.84/-

2.

Ethiopian 
Energy 
Stakeholder 
Capacity 
Development 
on Energy 
Modeling for 
Policy Planning

International 
Food Policy 
Research 
Institute.USA

$54,520 46,16,753.6

সং ি : বণনামেত।
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চয়ার ান, 
বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন, আগার াও, 
শেরবাংলানগর, ঢাকা।

উপসিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.২৮.০০১.১৮.৫১/১(৩) তািরখ: ৩০ মাঘ ১৪২৬
১৩ ফ যা়ির ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর 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, ডেফািডল ই ার াশনাল ইউিনভািস  ১০২, াবাদ, িমর র রাড, ধানমি  ঢাকা-১২০৭।
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