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িবষয়: সামািজকিব ানসামািজকিব ান  গেবষণাগেবষণা  পিরষেদরপিরষেদর  অথায়েনঅথায়েন  পিরচািলতপিরচািলত
“Prevalence of Tobacco Use and Options for ExposurePrevalence of Tobacco Use and Options for Exposure
Reduction among University Students in Rajshahi,Reduction among University Students in Rajshahi,
Bangladesh.Bangladesh.”--শীষকশীষক  ািত ািনকািত ািনক  গেবষণাগেবষণা  কেমরকেমর  ১ম১ম, , ২য়২য়, , ৩য়৩য়  ওও
৪থ৪থ  িকি রিকি র  অ দানঅ দান  বাবদবাবদ  ২০০২০০,,০০০০০০/= (/= ( ইই  লল

 

উপযু  িবষেয় িনেদিশত হেয় পিরক না িবভােগর সামািজকিব ান গেবষণা পিরষেদর অথায়েন,
পিরসংখ ান িবভাগ, রাজশাহী িব িবদ ালয়-কতৃক পিরচািলত “Prevalence of Tobacco
Use and Options for Exposure Reduction among University Students in
Rajshahi, Bangladesh.’’ - শীষক ািত ািনক গেবষণা কেমর ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪থ িকি র
অনুদান বাবদ ২০০,০০০/= (দইু ল ) টাকা িবিধ মাতােবক কর কতনপূবক দােন সরকাির ম ুির
াপন করা হেলা।

০২।       ম ুিরকৃত অথ পিরক না িবভােগর সামািজকিব ান গেবষণা পিরষদ-এর চলিত ২০১৭-২০১৮ অথ
বছেরর সংেশািধত বােজেটর ৩-১৪০১-০০০২-৪৮২৯: গেবষণা ব য়  উপখাত হেত িনবাহ করা হেব।

০৩।       অথ িবভােগর ১৬/০৮/২০১৫ি ঃ তািরেখর ০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫-৩৫১(১) ন র ারক
অনযুায়ী দ  মতাবেল এ আেদশ জাির করা হেলা।

০৪।        এেত যথাযথ কতৃপে র অনেুমাদন রেয়েছ।

আপনার িব ,
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) অিতির  সিচব-৩, শাসন অ িবভাগ, পিরক না িবভাগ
২) িসিনয়র িসে ম এ ানািল , আইিসিট সল, পিরক না িবভাগ
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৩) বােজট অিফসার, বােজট শাখা, পিরক না িবভাগ
৪) ড. এম. ল ইসলাম, অধ াপক, পিরসংখ ান িবভাগ, রাজশাহী িব িবদ ালয়
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