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তািরখ:
০৬ আগ ২০১৯
যেশার িব ান ও যুি িব িবদ ালেয়র িরেজ ট বােড সরকার কতৃক সদ মেনানয়ন।
যিব িব/ রিজ:/১১৪৮/িরেজ ট বাড সদ মেনানয়ন/২০১২-২২৪০, তািরখ: ২০.০৭.২০১৯।

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৮০.১৮.০০৪.১৮.৩০৫
িবষয়:
সূ :

উপযু িবষয় ও সূে র পিরে ি েত যেশার িব ান ও যুি িব িবদ ালয় আইন, ২০০১ এর ১৮ (১)
(চ) ধারা অ সাের সরকার কতৃক িনে া ০৩ (িতন) জন িতিনিধেক ০৩ (িতন) বছর ময়ােদর জ উ
িব িবদ ালেয় িরেজ ট বােডর সদ িহেসেব মেনানয়ন দান করা হেলা:

০২।

০১.

মুখ ব ািনক কমকতা (আ িলক ধান), বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি িটউট,
আ িলক কৃিষ গেবষণা ক , যেশার।

০২.

ড. এস. এম আসা
ামান, পিরচালক ও ধান ব ািনক কমকতা, আইিটিবিবআর,
এইআরই, পরমাণু শি গেবষণা িত ান, সাভার, ঢাকা।

০৩.

ড. মা: সিলমু াহ, মহাপিরচালক,
ঢাকা।

াশনাল ইনি িটউট অব বােয়ােটকেনালিজ, সাভার,

যথাযথ কতৃপে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

৬-৮-২০১৯

রিজ ার, যেশার িব ান ও যুি
যেশার।
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িব িবদ ালয়

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৮০.১৮.০০৪.১৮.৩০৫/১

২২ াবণ ১৪২৬
তািরখ:
০৬ আগ ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) অিতির সিচব (িব িবদ ালয়), , মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা।
২) িসিনয়র সিচেবর একা সিচব, , মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা।
৩) মুখ ব ািনক কমকতা (আ িলক ধান),, বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি িটউট, আ িলক
১

কৃিষ গেবষণা ক , যেশার।
৪) ড. এস. এম আসা
ামান, , পিরচালক ও ধান ব ািনক কমকতা, আইিটিবিবআর,
এইআরই, পরমাণু শি গেবষণা িত ান, সাভার, ঢাকা।
৫) ড. মা: সিলমু াহ, , মহাপিরচালক, াশনাল ইনি িটউট অব বােয়ােটকেনালিজ, সাভার,
ঢাকা।
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
৭) কি উটার অপােরটর, আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
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