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িশ া ম ণালয় 

মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ 
সরকাির সাধারণ িব িব ালয় শাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৯.০৬.২০১.১৪.১৭৭ তািরখ: 
১৮ অে াবর ২০২০

২ কািতক ১৪২৭

িবষয:় ইসলািমইসলািম   আরিবআরিব   িব িব ালয়িব িব ালয় ,  ,  ঢ াকাঢ াকা   এরএর   পিরচালনাপিরচালনা   পযদপযদ// ব ােডবােড   িতিনিধিতিনিধ   মেনানয়নমেনানয়ন।।
: ১। ন র: ০৭.০০.০০০০.০৮৩.০৬.০০৫.১২(অংশ-৭)-২৩৮, তািরখ: ০৪.০৫.২০২০, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়।

২। ন র: ০৭.০০.০০০০.০৮৩.০৬.০০৫.১২(অংশ-৭)-২৪১, তািরখ: ০৪.০৫.২০২০, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়।

ইসলািম আরিব িব িব ালয় আইন, ২০১৩ এর সংি  ধারা অ সাের উ  িব িব ালেয়র পিরচালনা পযদ/ বােড িনে  বিণত
কমকতাগণেক অথ িবভাগ, অথ ম ণালেয়র িতিনিধ িহেসেব িনেদশ েম মেনানয়ন দান করা হেলা:

ম: নং   আইেনর ধারা িব িব ালয় ও পিরচালনা 
পষেদর নাম

  কমকতার নাম ও পদবী

  ক। ২০ (১) (জ) ও ২০ (২) 
ধারা

ইসলািম আরিব িব িব ালয় 
িসি েকট

জনাব মাহা দ শাম ল আলম ইয়া
সিচব

মাবাইল: 01552326226
ই- মইল: shumsulb@fiance.gov.bd

  খ। ২৯ (১) (ঙ) ও ২৯ (২) 
ধারা

ইসলািম আরিব িব িব ালয় 
অথ কিম

জনাব মাঃ আ স ছামাদ
সিচব

মাবাইল: 01733554245
ই - মইল: masamad1962@yahoo.com

সং ি : বণনামেত (০২ পাতা)।

১৮-১০-২০২০

ভাইস চ াে লর, ইসলািম আরিব িব িব ালয়, ঢাকা।

নীিলমা আফেরাজ
িসিনয়র সহকারী সিচব

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

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৯.০৬.২০১.১৪.১৭৭/১(৭) তািরখ: ২ কািতক ১৪২৭
১৮ অে াবর ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, অথ িবভাগ
২) অিতির  সিচব, িব িব ালয় অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়।

১



৩) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, িশ া ম ণালয়।
৪) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়।
৫) মাননীয় উপম ীর একা  সিচব, িশ া ম ণালয়।
৬) রিজ ার, ইসলািম আরিব িব িব ালয়, ঢাকা।
৭) িসিনয়র িসে মস অ ানািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়।

১৮-১০-২০২০
নীিলমা আফেরাজ 

িসিনয়র সহকারী সিচব

২


