
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ান ও ি  ম ণালয় 

অিধশাখা/শাখা-৬ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা

www.most.gov.bd

ারক ন র: ৩৯.০০.০০০০.০০৬.০৮.০০২.২০.১৪৮ তািরখ: 
৩০ সে র ২০২১

১৫ আি ন ১৪২৮

িবষয:় University of Wyoming, Wyoming, USA-University of Wyoming, Wyoming, USA- তত   চলমানচলমান  PhD  PhD া ামা াম   সস
করারকরার   লেলে   ব িহঃবাংলােদশবিহঃবাংলােদশ   িশ েণরিশ েণর   ময়াদময়াদ   ব িধতকরণবিধতকরণ ।।

: ৩৯.০১.০০০০.২১৮.৩১.৫২৪.১৯.২৭৬  ২৯ আগ  ২০২১

          উপ  িবষয় ও ে র িত সদয় ি  আকষণ বক জানােনা যাে  য, বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশেনর
পরমা  শি  গেবষণা িত ান, সাভার, ঢাকার খা  ও িবিকরণ জীবিব ান ইনি উট (আইএফআরিব)-এর 
ব ািনক কমকতা জনাব মাঃ আশরা ল ইসলাম ঞা-এর অ েল University of Wyoming,
Wyoming, USA- ত PhD া ােম অংশ হেণর জ  িব ান ও ি  ম ণালেয়র ২২/০৫/২০১৭ ি ঃ তািরেখর
৩৯.০০.০০০০.০০৬.০৮.০৩৬.১৬-২৬৮ নং ারেক দািয়  হ া েরর তািরখ হেত ০৪ (চার) বছেরর বিহবাংলােদশ

িশ ণ ম র করা হয়। University of Wyoming, Wyoming, USA- ত চলমান PhD া াম
স  করার লে  েবর ম ির ত িশ েণর ধারাবািহকতায় বিণত কমকতার অ েল আগ /২০২১ ি ঃ তািরখ হেত
আরও ০১ (এক) বছেরর বিহঃবাংলােদশ িশ ণ িনেদশ েম বিধত করা হেলা।

৩-১০-২০২১

চয়ার ান (চলিত দািয় )
বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন

িজনাত জাহান
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৪০৮৩৩
ফ া : +৮৮-০২-৯৫৭৬৫৩৮

ইেমইল: section6@most.gov.bd

ারক ন র: ৩৯.০০.০০০০.০০৬.০৮.০০২.২০.১৪৮/১(৫) তািরখ: ১৫ আি ন ১৪২৮
৩০ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, মাননীয় ম ীর দ র, িব ান ও ি  ম ণালয়, ঢাকা।
২) সিচেবর একা  সিচব, সিচব মেহাদেয়র দ র, িব ান ও ি  ম ণালয়, ঢাকা।
৩) া ামার, অিধশাখা/শাখা-২৪ (আইিস  শাখা), িব ান ও ি  ম ণালয়, ঢাকা (আপেলােডর
অ েরাধসহ)।
৪) জনাব মাঃ আশরা ল ইসলাম ঞা,  ব ািনক কমকতা, খা  ও িবিকরণ জীবিব ান ইনি উট
(আইএফআরিব), পরমা  শি  গেবষণা িত ান, বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন, সাভার, ঢাকা।

১



৫) ি গত কমকতা, অিতির  সিচব ( শাসন) অ িবভাগ, িব ান ও ি  ম ণালয়

৩-১০-২০২১
িজনাত জাহান 

িসিনয়র সহকারী সিচব

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ান ও ি  ম ণালয় 

অিধশাখা/শাখা-৬ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা

www.most.gov.bd

ারক ন র: ৩৯.০০.০০০০.০০৬.০৮.০০২.২০.১৪৮ তািরখ: 
০৩ অে াবর undefined১১২

২৮ আি ন ১৪২৮

িবষয:় University of Wyoming, Wyoming, USA-University of Wyoming, Wyoming, USA- তত   চলমানচলমান  PhD  PhD া ামা াম   সস
করারকরার   লেলে   ব িহঃবাংলােদশবিহঃবাংলােদশ   িশ েণরিশ েণর   ময়াদময়াদ   ব িধতকরণবিধতকরণ ।।

: ৩৯.০১.০০০০.২১৮.৩১.৫২৪.১৯.২৭৬  ২৯ আগ  ২০২১

          উপ  িবষয় ও ে র িত সদয় ি  আকষণ বক জানােনা যাে  য, বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশেনর
পরমা  শি  গেবষণা িত ান, সাভার, ঢাকার খা  ও িবিকরণ জীবিব ান ইনি উট (আইএফআরিব)-এর 
ব ািনক কমকতা জনাব মাঃ আশরা ল ইসলাম ঞা-এর অ েল University of Wyoming,
Wyoming, USA- ত PhD া ােম অংশ হেণর জ  িব ান ও ি  ম ণালেয়র ২২/০৫/২০১৭ ি ঃ তািরেখর
৩৯.০০.০০০০.০০৬.০৮.০৩৬.১৬-২৬৮ নং ারেক দািয়  হ া েরর তািরখ হেত ০৪ (চার) বছেরর বিহবাংলােদশ

িশ ণ ম র করা হয়। University of Wyoming, Wyoming, USA- ত চলমান PhD া াম
স  করার লে  েবর ম ির ত িশ েণর ধারাবািহকতায় বিণত কমকতার অ েল আগ /২০২১ ি ঃ তািরখ হেত
আরও ০১ (এক) বছেরর বিহঃবাংলােদশ িশ ণ িনেদশ েম বিধত করা হেলা।

৩-১০-২০২১

চয়ার ান (চলিত দািয় )
বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন

িজনাত জাহান
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৪০৮৩৩
ফ া : +৮৮-০২-৯৫৭৬৫৩৮

ইেমইল: section6@most.gov.bd

ারক ন র: ৩৯.০০.০০০০.০০৬.০৮.০০২.২০.১৪৮/১(৫) তািরখ: ২৮ আি ন ১৪২৮
০৩ অে াবর undefined১১২

২



সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, মাননীয় ম ীর দ র, িব ান ও ি  ম ণালয়, ঢাকা।
২) সিচেবর একা  সিচব, সিচব মেহাদেয়র দ র, িব ান ও ি  ম ণালয়, ঢাকা।
৩) া ামার, অিধশাখা/শাখা-২৪ (আইিস  শাখা), িব ান ও ি  ম ণালয়, ঢাকা (আপেলােডর
অ েরাধসহ)।
৪) জনাব মাঃ আশরা ল ইসলাম ঞা,  ব ািনক কমকতা, খা  ও িবিকরণ জীবিব ান ইনি উট
(আইএফআরিব), পরমা  শি  গেবষণা িত ান, বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন, সাভার, ঢাকা।
৫) ি গত কমকতা, অিতির  সিচব ( শাসন) অ িবভাগ, িব ান ও ি  ম ণালয়

৩-১০-২০২১
িজনাত জাহান 

িসিনয়র সহকারী সিচব

“ শখ হািসনার দশন, সব মা েষর উ য়ন” 
বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন 

পরমা  ভবন, ই-১২/এ আগার াও, শেরবাংলা নগর,
ঢাকা-১২০৭ 

www.baec.gov.bd

ারক ন র: ৩৯.০১.০০০০.২১৮.৩১.৫২৪.১৯.৩৮৫ তািরখ: 
০৩ অে াবর undefined১১২

২৮ আি ন ১৪২৮

সদয় অবগিত ও পরবত  কায েমর জ  িনেদশ েম াংকন করা হেলা।

১২-১০-২০২১

১) িসিনয়র সিচব, পররা  ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
২) িসিনয়র সিচব, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক, পাসেপাট এ  ইিমে শন অিধদ র, আগার াও, 
ঢাকা।
৪) মহাপিরচালক, পরমা  শি  গেবষণা িত ান, সাভার, ঢাকা।
৫) পিরচালক, আইিসএস, পশগ , সাভার, ঢাকা। (কিমশেনর 
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৬) পিরচালক, আইএফআরিব, পশগ , সাভার, ঢাকা।
৭) ধান, ক ীয় শাসন িবভাগ, পশগ , সাভার, ঢাকা।
৮) ধান, ক ীয় অথ ও িহসাব িবভাগ, পশগ , সাভার, ঢাকা।
৯) ঊ তন িহসাব র ণ কমকতা, িজিপএফ শাখা, বাপশক, ঢাকা।
১০) িনয় ক, বেদিশক া, বাংলােদশ াংক, ঢাকা।

মা: হািব র রহমান
ঊ তন শাসিনক কমকতা, সং াপন -১ শাখা

৩



১১) ইিমে শন কমকতা, হযরত শাহজালাল আ জািতক 
িবমানব র, ঢাকা।
১২) জনাব মাঃ আশরা ল ইসলাম ঞা,  ব ািনক কমকতা, 
আইএফআরিব, পশগ , সাভার, ঢাকা।

ারক ন র: ৩৯.০১.০০০০.২১৮.৩১.৫২৪.১৯.৩৮৫/১(৬) তািরখ: ২৮ আি ন ১৪২৮
০৩ অে াবর undefined১১২

সদয ় াতােথঃ 
১) চয়ার ান, বাপশক, ঢাকা।
২) সদ  ( ভৗতিব ান), বাপশক, ঢাকা।
৩) সদ  (পিরক না), বাপশক, ঢাকা।
৪) সদ  (জীবিব ান), বাপশক, ঢাকা।
৫) সদ  ( েকৗশল), বাপশক, ঢাকা।
৬) সিচব, বাপশক, ঢাকা।

১২-১০-২০২১
মা: হািব র রহমান 

ঊ তন শাসিনক কমকতা, সং াপন -১ শাখা

৪


