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িবষয:় কিমশনকিমশন   আেয়ািজতআেয়ািজত  ‘ ‘চ থচ থ   িশিশ   িব বিব ব   িবষয়কিবষয়ক  আ জািতকআ জািতক  সে লনসে লন ’-’-এরএর  ‘Call for Paper’ ‘Call for Paper’
ওও ‘ ‘ওেয়বওেয়ব   িলংকিলংক’ ’ িব িব ালেয়িব িব ালেয়  াপকাপক  চারচার   সেসে ।।

ি য় মেহাদয়,
আপিন অবগত আেছন য, জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর জ শতবািষকী ও িজববষ উপলে  বাংলােদশ
িব িব ালয় ম রী কিমশন চ থ িশ  িব ব িবষয়ক আ জািতক সে লন আেয়াজেনর কম িচ হণ কেরেছ। দিশ-
িবেদিশ নামধ  িব িব ালয় িশ ক, গেবষক, িশ  উে া ও নােবল িবজয়ীেদর অংশ হেণ আগামীআগামী  ৯৯--১১১১
িডেস রিডেস র   ২০২১২০২১ ,,  িতন (০৩) িদন ািপ, ““International Conference on 4International Conference on 4  Industrial Industrial
Revolution and Beyond (IC4IR 2021)”Revolution and Beyond (IC4IR 2021)” িশেরানােম আেয়ািজত এ আ জািতক সে লন
অনলাইেন অ ি ত হেব। তেব কািভড-১৯ পিরি িতর উ য়ন সােপে  সে লেনর উে াধনী ও সমাপনী অ ান সীিমত
পিরসের সামািজক র  বজায় রেখ সরাসির আেয়াজেনর িত রেয়েছ। 

বিণত এই ‘IC4IR 2021’ সে লেনর মা েম দেশর উ িশ া, গেবষণা, িশ  ও ি  ে  ৪থ িশ  িব ব ও
তদপরবত  িব  াপট উপেযাগী পািরশমালা িহত হেব। 

সে লন উপলে  “Call for Paper”  আ ান করা হেয়েছ (সং ি -১)। িব ািরত ত  সে লন িবষয়ক ওেয়বসাইট
(https://www.ic4irb.org)-এ পাওয়া যােব। এমত াব ায়এমত াব ায় ,  ,  আপন ারআপন ার  িবিব িব াল েয়রিব াল েয়র  ওেয়বসাই েটওেয়বসাই েট   সে লনসে লন
িবষয়কিবষয়ক  ‘ ‘ওেয়বওেয়ব  িলংকিলংক ’ (https ://www.ic4irb.org)’ (https ://www.ic4irb.org)   সংেয াজনসংেয াজন   ওও  “C“Call for Paper” all for Paper” দশনদশন
((আপেল াডআপেল াড )-)-সহসহ   িব িবদ াল েয়রিব িবদ াল েয়র  সকলসকল   িশ কিশ ক   ওও  গ েবষকগেণরগেবষকগেণর  মােঝমােঝ  এএ   াপকাপক   চােররচােরর  েয় াজন ীয়েয় াজন ীয়   ব াব া

হেণরহেণর  জজ   অ েরাধঅ েরাধ  জান ােন াজান ােন া  হেল াহেল া।

                                                                                                                 ক পে র অ েমাদন েম,

t ht h

২৪-৭-২০২১

িবতরণ :
১) উপাচায, সকল পাবিলক িব িব ালয়
২) উপাচায, সকল বসরকাির িব িব ালয়
৩) রিজ ার, সকল পাবিলক িব িব ালয়
৪) রিজ ার, সকল বসরকাির িব িব ালয়

িব  মি ক
উপ-পিরচালক, এসিপিকউএ িবভাগ ও জেয়

সে টাির, অগানাইিজং কিম
ফান: ০২-৫৮১৬০২৪১

ইেমইল:
bishnu_mallick@yahoo.com

ারক ন র: ৩৭.০১.০০০০.১৭২.৯৯.০০৪.২১.৭৫/১(৬) তািরখ: ৯ াবণ ১৪২৮

২৪ লাই ২০২১১



২৪ লাই ২০২১সদয ়অবগিত ও কাযােথ অ িলিপ ( জ তার েম নয়): 
১) পিরচালক, বসরকাির িব িব ালয় িবভাগ, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন (িব িব ালয়স হেক
অবিহত করার েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধ েম)
২) পিরচালক (অিতির  দািয় ), পাবিলক িব িব ালয় ােনজেম  িবভাগ, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী
কিমশন (িব িব ালয়স হেক অবিহত করার েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধ েম)
৩) পিরচালক (অিতির  দািয় ), ইনফরেমশন ােনজেম , কিমউিনেকশন এ  িনং িবভাগ, বাংলােদশ
িব িব ালয় ম রী কিমশন (কিমশেনর ওেয়বসাইেট সে লন িবষয়ক ‘ওেয়ব িলংক’ সংেযাজন ও “Call
for Paper” দশেনর ব া হেণর অ েরাধ েম)
৪) িপএস (উপ-সিচব), চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৫) সহকারী সিচব, সদে র দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৬) ি গত কমকতা (িপ ও) , সিচবালয় ও শাসন িবভাগ, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন

২৪-৭-২০২১
িব  মি ক 

উপ-পিরচালক ও জেয়  সে টাির
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