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১২ ভা  ১৪২৫

িবষয:় চ ামচ াম   িব িব ালেয়রিব িব ালেয়র   ব াপনাব াপনা   িবভােগরিবভােগর   সহ েযাগীসহ েযাগী  অ াপকঅ াপক  ড.ড.  মাঃমাঃ  মেনায়ারমেনায়ার   হ ােসনহ ােসন   এরএর
অে িলয়াঅে িলয়া   অব ােনরঅব ােনর   তােপতােপ   অ মিতঅ মিত ।।

: নং- শা-৩৮০৩/৫৪৯৯, তািরখ: ১৮/৭/২০১৮, রিজ ার (ভার া ), চ াম িব িব ালয়, চ াম।

উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, চ াম িব িব ালেয়র ব াপনা িবভােগর সহেযাগী অ াপক ড. মাঃ মেনায়ার
হােসন ভাইস-চ াে লেরর অ েমাদন েম গত ২০/৩/২০১৭ হেত ১৭/৬/২০১৭ তািরখ পয  ০৩ মােসর অিজত  িনেয় অে িলয়া গমন

কেরন। িক েয়াজেন অে িলয়া গমন কেরেছন তার কারণ  পে  উে খ করা হয়িন। পরবত েত ম ণালেয়র অ েমাদন তীত
িবনা মিতেত গত ১৮/৬/২০১৭ হেত ২৭/২/২০১৮ তািরখ পয  ০৮ মাস ১১ িদন সখােন অব ান কেরন এবং গত ২৮/২/২০২৮ তািরেখ িনজ
কম েল যাগদান কেরন। এই ০৮ মাস ১১ িদন অিতির  অব ােনর কারণও  পে  উে খ করা হয়িন।

২।   বিণতাব ায়, ড. মাঃ মেনায়ার হােসন এর অ নেমািদতভােব ভাগ ত গত ১৮/৬/২০১৭ হেত ২৭/২/২০১৮ তািরখ পয  ০৮ মাস ১১
িদন  কন েয়াজন িছল তার  কারণ উে খ বক নরায় প  রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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উপাচায, চ াম িব িব ালয়, চ াম

হািব র রহমান
উপসিচব
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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