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২২ আষাঢ ়১৪২৮

িবষয:় International Congress of Mathematicians- International Congress of Mathematicians- এএ  অংশ হেণরঅংশ হেণর   অ েরাধঅ েরাধ
সং াসং া   ঢ াকাঢ াকা   র া িশয়ানরা িশয়ান   তাব ােসরতাবােসর   নাটনাট   ভারবালভারবাল।।

: ঢাকা  রািশয়ান তাবােসর নাট ভারবাল নং: ২২৪, তািরখ: ০৫ লাই ২০২১।
         উপ  িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে  য, ঢাকা  রািশয়ান তাবাস ে া  নাট ভারবােলর মা েম
২০২২ সােলর লাই মােস স  িপটাসবােগ (রািশয়ান ফডােরশন) অ ি ত  International Congress of

Mathematicians- এ অংশ হেণর জ  অ েরাধ জািনেয়েছ। 

০২।    তদে ি েত, International Congress of Mathematicians- এ অংশ হেণর জ  রািশয়ান
সরকােরর আম েণর িবষয়  সংি /সমধম  বাংলােদশী িত ান/সং ােক অবিহত করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ
জানােনা হেলা।

সং ি :   বণনা মাতােবক (০১ পাতা)।

৬-৭-২০২১

সিচব
মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

শায়লা শামা
িসিনয়র সহকারী সিচব

িি   আকষণঃআকষণঃ  সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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The Embassy of the Russian Federation in the People's Republic

of Bangladesh presents its compliments to the Ministry of Foreign

Affairs of the People's Republic of Bangladesh and has the honour to

inform that the International Congress of Mathematicians will be held in

St. Petersburg (the Russian Federation) in July 2022.

The Russian mathematical school has contributed significantly to

the development of mathematics, both at national and international

levels. The experts from the Russian Federation are playing a crucial role

in this scientific field. Therefore, the Russian Side is willing to further

enhance multilateral cooperation and interaction in mathematics.

The registration for the International Congress of Mathematicians

is available on the official website of this event (tcnZO2-ord.

The Embassy of the Russian Federation in the People's Republic

of Bangladesh avails itself of this opportunity to renew to the Ministry

of Foreign Affairs ofthe People's Republic of Bangladesh the assurances

of its highest consideration.
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