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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.১১৮.৯৯.০১১.০৪.১০৮ তািরখ: 
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১১ আষাঢ ়১৪২৭

িবষয:় িব িভিবিভ   জলায়জলায়  সরকািরসরকাির   স াধ ারণসাধ ারণ   ওও  িষিষ   িব িব ালয়িব িব ালয়  াপনাপন   সস ।।
: ১।  সং া- ০৩.০৭৪.৩৭.০৪৮.০০.০০৫.২০১৯.১৫৩, তািরখ: ০৮.৫.২০১৯, ধানম ীর কাযালয়।

২।  সং া- ০৩.০৭৪.৩৭.০৪৮.০০.০০৫.২০১৯.৩৩৫, তািরখ: ০৪.৮.২০১৯, ধানম ীর কাযালয়।
৩।  সং া- ০৩.০৭৪.৩৭.০৪৮.০০.০০৪.২০১৯.৫৫৪, তািরখ: ০৫.১২.২০১৯, ধানম ীর কাযালয়।
৪।  সং া- ০৩.০৭৪.৩৭.০৪৮.০০.০০৫.২০১৯.৩৭৪, তািরখ: ০২.৯.২০১৯, ধানম ীর কাযালয়।
৫। িড ও নং- ০৫.০০.০০০০.০০১.০০.০০৩.১৯.৪৮, তািরখ: ১৭.২.২০১৯, মাননীয় িতম ী, জন শাসন ম ণালয়।

ে  বিণত প  এবং িড.ও. পে র ছায়ািলিপ এতৎসে  রণ করা হেলা। প  এবং িড.ও. পে র মমা যায়ী নারায়ণগে  জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর নােম
এক  ণা  সরকাির িব িব ালয়,  নােটার জলার সদর উপেজলায় ‘ড র ওয়ােজদ আলী’ নােম এক  িষ িব িব ালয় , নােটার জলার িসংড়া উপেজলায় এক  িষ
িব িব ালয়, মেহর র জলার গাংনী উপেজলায় এক  িষ িব িব ালয় াপন এবং জন শাসন ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী জনাব ফরহাদ হােসন এম.িপ. এর িনবাচনী
এলাকা মেহর ের এক  িষ িব িব ালয় াপেনর িবষেয় জ ির িভি েত মতামত দােনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সং ি : বণনা মেত।
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চয়ার ান, চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
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