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�ারক ন�র: ৩৭.১২.০০০০.১৩০.৩১.০২৭.২০.২৫২ তািরখ: 
 

২৭ �ন ২০২২

১৩ আষাঢ় ১৪২৯

িবষয়: বিহ:বাংলােদশ �� ম�রসহ অে�িলয়া গমেনর অ�মিত �দান �সে�।

উপেরা� িবষেয় আপনার আেবদেনর ��ি�েত আগামী ১৯-২২ �লাই, ২০২২ তািরখ অে�িলয়ার �কয়ারনস-এ অ�ি�ত�  International Rural

Sociology Association (IRSA) IRSA XV Congress-2022  এ  How does Integrated Agricultural

Productivity Project Benefit the Farmers in Mithapukur Upazila under Rangpur

District? িশেরানােম Research Abstract উপ�াপেনর িনিম� ১৭-৩১ �লাই, ২০২২ তািরখ পয �� ১৫ (পেনর) িদন �ণ �গড় �বতেন বিহ:বাংলােদশ

�� ম�র করত: িন�বিণ �ত শেত� আপনােক অে�িলয়া গমন ও তথায় অব�ােনর অ�মিত �দান করা হেলা।

শত�াবলী:

১. এ সময় আপিন কত��রত বেল গ� হেবন এবং বাংলােদশী ��ায় �বতন ও তৎসংি�� ভাতািদ �া� হেবন।

২.এ �মেণর যাবতীয় �য় আপিন িনেজ বহন করেবন। এেত বাংলােদশ সরকার/বেশ�র�িব’র �কান আিথ �ক সংে�ষ থাকেবনা।

৩.আপিন অে�িলয়া �পৗঁছােনার পর �সখােন অবি�ত বাংলােদশ �তাবােস আপনার নাম িনব�ন করেবন। আপনার এ আেদশ �কবলমা� অে�িলয়া �মেনর

��ে� �েযাজ� হেব।

৪. আপিন অ�েমািদত সমেয়র অিতির� অে�িলয়া অব�ান করেত পারেবন না।

৫.আপিন �চিলত অ�া� সরকারী িনয়মাবলী অব�ই �মেন চলেবন।

৬. ম�র�ত ১৭/৭/২০২২ হেত ৩১/৭/২০২২ তািরখ পয �� ১৫ (পেনর) িদন আপনার অিজ�ত �� হইেত িবকলন করা হেব।

২৭-৬-২০২২

�েফসর ড. �মা. সিফউল ইসলাম আ�াদ                                        

�িষ স�সারণ ও �ামীন উ�য়ন িবভাগ                                              

ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �িষ িব�িব�ালয়, গাজী�র-১৭০৬। 

�মাবাইল: 01712-584820                                                         
e-mail:afrad@bsmrau.edu.bd

�মাঃ িসরা�ল ইসলাম তা�কদার

�রিজ�ার

১৩ আষাঢ ১৪২৯
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�ারক ন�র: ৩৭.১২.০০০০.১৩০.৩১.০২৭.২০.২৫২/১(১২) তািরখ: ১৩ আষাঢ় ১৪২৯

২৭ �ন ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

১) সিচব, িশ�া/�রা�/পররা�/জন�শাসন ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
 

২) ��জারার, ��জারার কায �ালয়, ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �িষ িব�িব�ালয়
 ৩) ডীন (অিতির� দািয়�), �িষ অ�ষদ, ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �িষ িব�িব�ালয়

 
৪) মহা-পিরচালক, ইিমে�শন এ� পাসেপাট � অিধদ�র, আগারগ�ও, ঢাকা।

৫) িনয়�ক (�বেদিশক ��া), �বেদিশক ��া িবিনময় িবভাগ, বাংলােদশ �াংক, ঢাকা।
 

৬) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ�জািত�ক িবমান ব�র, ঢাকা।
 ৭) �ধান (অিতির� দািয়�), �িষ স�সারণ ও �ামীণ উ�য়ন , ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �িষ িব�িব�ালয়

 
৮) উপ-পিরচালক, িহসাব শাখা, ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �িষ িব�িব�ালয়

৯) িসে�ম এনািল�, আইিস� �সল, ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �িষ িব�িব�ালয়
 

১০) সহকারী �রিজ�ার, ভাইস-চ�াে�লর কায �ালয়, ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �িষ িব�িব�ালয়
 ১১) সহকারী �নটওয়াক� ইি�িনয়ার/সহকারী হাড �ওয়�ার ইি�িনয়ার, �রিজ�ার দ�র, ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �িষ িব�িব�ালয়

 
১২) সংি�� নিথস�হ, বেশ�র�িব।

২৭-৬-২০২২

�মাহা�দ আ� আল বাশার 
 উপ-�রিজ�ার


