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০৬ জা য়াির ২০১৯

২৩ পৗষ ১৪২৫

িবষয:় Scientia PhD Scholarship Scientia PhD Scholarship এরএর   অধীেনঅধীেন   University of New SouthUniversity of New South
Wales (UNSW), Australia-Wales (UNSW), Australia- তত  Phd Program- Phd Program-এএ  অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   ০৪০৪ ( ( চারচার ))
বছরবছর   ০১০১  ( ( একএক) ) মােসমােস   ব িহবাংলােদশবিহবাংলােদশ   িশ ণিশ ণ   ম িরম ির   সেসে ।।

: বাপশেকর ারক নং ৩৯.০১.০০০০.২১৮.৩১.৬৯৩.১৪-১২৫৯/৪৭৪৮, তািরখ: ১৯.১২.২০১৮

     উপ  িবষয় ও  ারেকর পিরে ি েত বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশেনর পরমা  শি  গেবষণা িত ান, সাভার,
ঢাকার, ইনি উট অব ইেলক িন -এর ব ািনক কমকতা জনাব মাঃ িফেরাজ পারেভজ-এর অ েল Scientia PhD
Scholarship এর অধীেন  University of New South Wales (UNSW), Australia- ত PhD
Program-এ অংশ হেণর জ  আগামী ১০.০২.২০১৯ তািরখ থেক ১২.০৩.২০২৩ তািরখ পয  অথবা দািয়  হ া েরর
তািরখ হেত ০৪ (চার) বছর ০১ (এক) মােসর বিহবাংলােদশ িশ ণ িনে া  শত সােপে  িনেদশ েম ম র করা হেলা।
শত:
১।  িতিন িশ ণ শেষ কম েল যাগদােনর িবষয়  ম ণালয়েক অবিহত করেবন;
২।  অ েমািদত সময়সীমার অিতির  িতিন িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না;
৩।  কােসর যাবতীয় য়ভার িতিন িনেজ বহন করেবন। এেত কিমশেনর কান আিথক সংে ষ থাকেব না;
৪।   বতন-ভাতা া তার ে  বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশেনর িবধানমালা ১৯৮৫-এর সংি  িবধান েযাজ  হেব।
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চয়ার ান (চলিত দািয় )
বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন

এ ক এম হািফ র রহমান
সিচব

ারক ন র: ৩৯.০০.০০০০.০০৬.০৮.০০৩.১৮.৯/১(৪) তািরখ: ২৩ পৗষ ১৪২৫
০৬ জা য়াির ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) সিচেবর একা  সিচব (অিতির  দািয় ), সিচব মেহাদেয়র দ র, িব ান ও ি  ম ণালয়
২) া ামার, অিধশাখা/শাখা-২৪ (আইিস  শাখা), িব ান ও ি  ম ণালয়
৩) জনাব মাঃ িফেরাজ পারেভজ, ব ািনক কমকতা, ইনি উট অব ইেলক িন , পরমা  শি  গেবষণা

িত ান, বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন, সাভার ঢাকা
৪) ি গত কমকতা, অিতির  সিচব ( শাসন) অ িবভাগ, িব ান ও ি  ম ণালয়
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এ ক এম হািফ র রহমান 
সিচব
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