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তািরখ:

১৮ আষাঢ় ১৪২৭
০২ লাই ২০২০

াপ ন
মহামা রা পিত ও চ াে লর র অ েমাদন েম বাংলােদশ ইউিনভািস অব েফশনাল আইন, ২০০৯ এর ১৫ (১) ধারা অ যায়ী গত ০৮.১০.২০১৮ তািরেখ বাংলােদশ
ইউিনভািস অব েফশনাল -এর রিজ ার পেদ িনেয়াগ ত বাংলােদশ সনাবািহনীর িবএ-৩৩৬২ ি েগিডয়ার জনােরল মা: মাহ ব সরওয়ার, এনিডিস, এএফডি উিস,
িপএসিস, িজ+ এর রিজ ার পদ থেক বাংলােদশ সনাবািহনীেত ত াবতেনর পিরে ি েত বাংলােদশ সনাবািহনীর িবএ-৩৩৬১ ি েগিডয়ার জনােরল মা: মফতাউল
কিরম, িবএসিপ, এসিপিপ, িবিপএম, এনিডিস, িপএসিস - ক িব িব ালেয়র রিজ ার পেদ িনে া শেত িনেয়াগ করা হেলা:
(ক) রিজ ার পেদ ার িনেয়ােগর ময়াদ ৪ (চার) বছর হেব;
(খ) বাংলােদশ ইউিনভািস অব েফশনালস আইন, ২০০৯ এর ১৫ (৩) ধারা অ যায়ী িতিন দািয় পালন করেবন;
(গ) রিজ ার পেদ ার বতমান পেদর সমপিরমাণ বতনভাতািদ া হেব;
(ঘ) িতিন িবিধ অ যায়ী পদসংি অ া িবধা ভাগ করেবন;
এবং
(ঙ) মহামা রা পিত ও চ াে লর েয়াজন মেন করেল য কান সময় এ িনেয়াগ বািতল করেত পারেবন।
২। জন ােথ জাির ত এ আেদশ অিবলে কায কর হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

২-৭-২০২০
নীিলমা আফেরাজ
িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: ৯৫৭২১৮৫

ইেমইল: ds_univ1@moedu.gov.bd

ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৯.১১.১৭১.০৮.১২০/১(১৮)

তািরখ:

১৮ আষাঢ় ১৪২৭
০২ লাই ২০২০

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ
রণ করা হইল:
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
২)
সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) চয়ার ান, চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৪) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ
৫) সিচব, জন িবভাগ
৬) সিচব, র া সবা িবভাগ
৭) িপএসও, সশ বািহনী িবভাগ, ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা
৮) ভাইস চ াে লর, বাংলােদশ ইউিনভািস অব েফশনালস, িমর র সনািনবাস, ঢাকা
৯) সামিরক সিচব, সনা সদর দ র, ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা
১০) িবএ-৩৩৬২ ি েগিডয়ার জনােরল মা: মাহ ব সরওয়ার, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস, িজ+, বাংলােদশ সনাবািহনী, িমর র সনািনবাস, ঢাকা।
১১) িবএ-৩৩৬১ ি েগিডয়ার জনােরল মা: মফতাউল কিরম, িবএসিপ, এসিপিপ, িবিপএম, এনিডিস, িপএসিস, বাংলােদশ সনাবািহনী, িমর র সনািনবাস, ঢাকা
১

১২) ম ীর একা সিচব, মা িমক ও উ িশ া িবভাগ
১৩) উপম ীর একা সিচব, উপম ীর দ র, মা িমক ও উ িশ া িবভাগ
১৪) সিচব এর একা সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ িশ া িবভাগ
১৫) রিজ ার, বাংলােদশ ইউিনভািস অব েফশনালস, িমর র সনািনবাস, ঢাকা
১৬) িপ.আই.িড. , ত ম ণালয়, ঢাকা
১৭) িসিনয়র ত অিফসার, মা িমক ও উ িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা
১৮) িসিনয়র িসে মস অ ানািল , আইিস অিধশাখা, মা িমক ও উ িশ া িবভাগ (িশ া ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)

২

