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১৫ জ  ১৪২৫

িবষয়: ঢাকাঢাকা  িব িবদ ালেয়রিব িবদ ালেয়র  িসেনেটিসেনেট  মহামামহামা   রা পিতরা পিত  ওও  চ াে লরচ াে লর  কতৃককতৃক  িশ ািবদিশ ািবদ  সদসদ   মেনানয়নমেনানয়ন।।

ঢাকা িব িবদ ালয় আেদশ, ১৯৭৩-এর ২০(১)(এফ) ও ২০(২) ধারা অ যায়ী মহামা  রা পিত ও চ াে লর িন বিণত ৫
(পঁাচ) জন িশ ািবদেক িব িবদ ালেয়র িসেনেট সদ  িহেসেব ৩ (িতন) বছেরর জ  মেনানয়ন দান কেরেছন:

(ক) অধ াপক ড. ফক ল আলম, অবসর া  অধ াপক, ইংেরজী িবভাগ, ঢাকা িব িবদ ালয়। বাসা: ‘িদনাে  আেলা’,
াট নং-িব/৫, হাউজ নং-২৬, রাড নং-১৪/এ, ধানমি  আ/এ, ঢাকা-১২০৯। 

(খ) অধ াপক ড. ফারজানা ইসলাম, উপাচায, জাহা ীরনগর িব িবদ ালয়, সাভার, ঢাকা। 
(গ) অধ াপক ড. মা. হা নর রশীদ খান, মিৃ কা, পািন ও পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িবদ ালয়।  
(ঘ) অধ াপক ড. গালাম িকবিরয়া ভঁূইয়া, সােবক িডন, কলা অ ষদ ও অধ াপক, ইসলােমর ইিতহাস ও সং িৃত
িবভাগ, চ াম িব িবদ ালয়, চ াম। 
(ঙ) অধ াপক ড. খ কার বজললু হক, সংখ ািতির  অধ াপক, ই টার াশনাল িবজেনজ িবভাগ, ঢাকা িব িবদ ালয়।
বাসা: করবী ১৫/ই, িদগ , পিরবাগ, ঢাকা-১০০০। 

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

২৯-৫-২০১৮

উপাচায, ঢাকা িব িবদ ালয়, ঢাকা।
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অ িলিপ েয়াজনীয় কাযােথ ( জ তার মা সাের নয়): 
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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