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১২ আষাঢ় ১৪২৫

িবষয়: বগমবগম  রােকয়ারােকয়া  িব িবদ ালয়িব িবদ ালয়, , রংপরুরংপরু  এরএর  ফাই াফাই া   এএ   ব াংিকংব াংিকং  এবংএবং  ভেূগালভেূগাল  ওও  পিরেবশপিরেবশ  িব ানিব ান
িবভােগরিবভােগর  অধ াপকঅধ াপক  ওও  সহেযাগীসহেযাগী  অধ াপকঅধ াপক  পেদপেদ  িনেয়ােগরিনেয়ােগর  বাছাইবাছাই  বােডবােড  মহামামহামা   রা পিতরা পিত  ওও  চ াে লরচ াে লর
কতৃককতৃক  িবেশষিবেশষ   সদসদ   মেনানয়নমেনানয়ন।।

বগম রােকয়া িব িবদ ালয়, রংপুর আইন, ২০০৯ এর থম সংিবিধর ৫(১)(গ) ও ৫(৩) ধারা অ যায়ী মহামা  রা পিত
ও চ াে লর িন বিণত ব ি গণেক উি িখত িবভােগর অধ াপক ও সহেযাগী অধ াপক পেদ িনেয়ােগর বাছাই বােড
সদ  িহেসেব ২ ( ই) বছেরর জ  মেনানয়ন দান কেরেছন:

(ক) ফাই া  এ  ব াংিকং িবভাগ: 

১। েফসর ড. মহুা দ রিফ ল ইসলাম, পিরচালক, ইনি িটউট অব িবজেনস এডিমিনে শন, রাজশাহী িব িবদ ালয়,
রাজশাহী।
২। েফসর ড. লতান আহেমদ, ব াংিকং এ  ই ু ের  িবভাগ, চ াম িব িবদ ালয়, চ াম।
৩। েফসর ড. িশবলী সািদক, ফাই া  এ  ব াংিকং িবভাগ, রাজশাহী িব িবদ ালয়, রাজশাহী।

(খ) ভূেগাল ও পিরেবশ িব ান িবভাগ:

১। েফসর ড. ক. মউ দ ইলাহী, া-ভাইস চ াে লর, ামেফাড ইউিনভািসিট, ধানমি ড, ঢাকা।
২। েফসর ড. মসবা  উল-সােলহীন, পিরেবশ িব ান িবভাগ, গণ িব িবদ ালয়, সাভার।
৩। েফসর শখ মাঃ মনজু ল হক, ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িবদ ালয়, সাভার।

২।         মহামা  রা পিত ও চ াে লেরর অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা। 

২৬-৬-২০১৮

উপাচায, 
বগম রােকয়া িব িবদ ালয়, রংপুর।

হািববরু রহমান
উপসিচব

ফান: ৯৫৭২১৮৫
ইেমইল: ds_univ1@moedu.gov.bd
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১



১) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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হািববরু রহমান 
উপসিচব
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