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২৪ জ  ১৪২৫

িবষয়: শেরবাংলাশেরবাংলা  কিৃষকিৃষ  িব িবদ ালেয়রিব িবদ ালেয়র  সাজািরসাজাির  এএ   থিরওেজেনালিজথিরওেজেনালিজ  ি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।।

শেরবাংলা কিৃষ িব িবদ ালয় আইন, ২০০১-এর থম সংিবিধর ৬(১)(গ) ও ৬(৬) ধারা অ যায়ী মহামা  রা পিত ও
চ াে লর িব িবদ ালেয়র সাজাির এ  থিরওেজেনালিজিবভােগ অধ াপক ও সহেযাগী অধ াপক পেদ িনেয়ােগর বাছাই
বােড িন বিণত ৩ (িতন) জন িবেশষ েক সদ  িহেসেব ২ ( ই) বছেরর জ  মেনানয়ন দান কেরেছন:

(ক) েফসর ড. আব ু নােছর মাঃ আিম র রহমান, গাইেনােকালিজ, অবসিট  এ  িরে াডাকিটভ হলথ িবভাগ,
ভেটিরনাির মিডিসন এ  এিনম াল সাই  অ ষদ, ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান কিৃষ িব িবদ ালয়, সালনা, গাজীপুর;

(খ) েফসর ড. মাঃ কাম ল ইসলাম, িফিজওলিজ িবভাগ, ভেটিরনাির সাই  অ ষদ, বাংলােদশ কিৃষ িব িবদ ালয়,
ময়মনিসংহ;
(গ) েফসর ড. ইমদা ল হক চৗধরুী, প াথলিজ িবভাগ, ভেটিরনাির সাই  অ ষদ, বাংলােদশ কিৃষ িব িবদ ালয়,
ময়মনিসংহ।

২।         মহামা  রা পিত ও চ াে লেরর অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।
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উপাচায, শেরবাংলা কিৃষ িব িবদ ালয়, ঢাকা।
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
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) রিজ ার, শেরবাংলা কিৃষ িব িবদ ালয়, ঢাকা।
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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