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ারক ন র: ৩৯.০০.০০০০.০০৬.০৮.০০২.২০.১৬২ তািরখ: 
১৬ আগ  ২০২০

১ ভা  ১৪২৭

িবষয:় “Erasmus Mundus Joint Master Degree in Safe and Reliable“Erasmus Mundus Joint Master Degree in Safe and Reliable
Nuclear Application-Track: Nuclear Reactor Operation andNuclear Application-Track: Nuclear Reactor Operation and
Safety (NROS) - Safety (NROS) - এএ  অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   ০২০২  ( ( ইই ) ) বছেররবছেরর  “ “ িশ ণিশ ণ ” ” ম িরম ির   সেসে ।।

: ৩৯.০১.০০০০.২১৮.৩১.১১৭.১৯.৩৫৭ ২৯ লাই ২০২০

        উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশেনর পরমা  শি  গেবষণা িত ান, সাভার, ঢাকার
আইএনএস -এর রিডওআইেসােটাপ াডাকশন িবভােগর েকৗশলী জনাব দবাশীষ চৗ রী-এর অ েল IMT
Atlantique, France ও Lappeenranta University of Technology (LUT), Finland
এবং Univerza v Ljubljani (UL), Slovenia- ত Erasmus Mundus Joint Master
Degree া ােম অংশ হেণর জ  আগামী ০১/১০/২০২০ তািরখ হেত অথবা দািয়  হ া েরর তািরখ হেত ০২ ( ই) বছেরর
বিহঃবাংলােদশ িশ ণ িনে া  শেত ি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।     এেত সরকার/কিমশেনর কান আিথক সংে ষ থাকেব না;
৪।      বতন-ভাতা া তার ে  বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশেনর িবধানমালা ১৯৮৫-এর সংি  িবধান              
 েযাজ  হেব। 

১৬-৮-২০২০

চয়ার ান (চলিত দািয় )
বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন

মাঃ তৗিহদ হাসানাত খান
সিচব

ফান: ৯৫৪০৮৩৩
ফ া : +৮৮-০২-৯৫৭৬৫৩৮

ইেমইল: section6@most.gov.bd

ারক ন র: ৩৯.০০.০০০০.০০৬.০৮.০০২.২০.১৬২/১(৪) তািরখ: ১ ভা  ১৪২৭
১৬ আগ  ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, সিচব মেহাদেয়র দ র, িব ান ও ি  ম ণালয়
২) া ামার, অিধশাখা/শাখা-২৪ (আইিস  শাখা), িব ান ও ি  ম ণালয়

১



৩) জনাব দবাশীষ চৗ রী, েকৗশলী, রিডওআইেসােটাপ াডাকশন িবভাগ, আইএনএস , পরমা  শি
গেবষণা িত ান, বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন, সাভার, ঢাকা
৪) ি গত কমকতা, অিতির  সিচব ( শাসন) অ িবভাগ, িব ান ও ি  ম ণালয়

১৬-৮-২০২০
মাঃ তৗিহদ হাসানাত খান 

সিচব
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