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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৯.৯৯.০৮২.০১.১৩০ তািরখ: 
২৪ লাই ২০২০

৯ াবণ ১৪২৭

িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   িব িব ালয়িব িব ালয় ,  ,  গাজ ী রগাজ ী র   এরএর   উপাচাযউপাচায   েফসরেফসর   ড.ড.  হ া নহ া ন --অরঅর --রিশদেকরিশদেক  অবসরঅবসর   হ েণরহেণর   জজ   ঢ াকাঢ াকা   িব িব ালেয়িব িব ালেয়  যাগদানযাগদান
এবংএবং  অবসরঅবসর   হ েণরহেণর   পরপর   উপাচাযউপাচায   পেদপেদ   নঃেযাগদােনরনঃেযাগদােনর   অ মিতঅ মিত ।।

: ারক নং - ০২ (২৩৬৬) জাতী: িব:/ শা:/ ি /২০১৩/১/২৪৩৩, তািরখ: ২২.৬.২০২০, জাতীয় িব িব ালয়, গাজী র।

উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, জাতীয় িব িব ালেয়র উপাচায েফসর ড. হা ন-অর-রিশদেক ২৯.৬.২০২০ তািরখ বাে  ঢাকা
িব িব ালেয় যাগদান কের অবসেরা র  হেণর পর একই তািরখ অপরাে  জাতীয় িব িব ালেয় উপাচায পেদ নঃেযাগদান এবং ার অ পি িতেত িব িব ালেয়র
উপ-উপাচায েফসর ড. মা: মিশউর রহমানেক িনজ দািয়ে র অিতির  উপাচােযর ন দািয়  পালেনর তােপ  অ মিত দান করা হেলা।

২। যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

২৪-৭-২০২০

উপাচায, জাতীয় িব িব ালয়, গাজী র

নীিলমা আফেরাজ
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৭২১৮৫
ইেমইল: ds_univ1@moedu.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৯.৯৯.০৮২.০১.১৩০/১(৬) তািরখ: ৯ াবণ ১৪২৭
২৪ লাই ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ম ীর একা  সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) উপম ীর একা  সিচব, উপম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) রিজ ার, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা
৫) রিজ ার, জাতীয় িব িব ালয়, গাজী র
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

২৪-৭-২০২০
নীিলমা আফেরাজ 

িসিনয়র সহকারী সিচব

১


