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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.১৮.০০৮.১৮.১৮২ তািরখ: 
০৪ জলুাই ২০১৯

২০ আষাঢ় ১৪২৬

িবষয়: আেনায়ারআেনায়ার  খানখান  মডানমডান  ইউিনভািসিটইউিনভািসিট  উ রাউ রা   স রস র--১১১১  অবি তঅবি ত  ভবেনভবেন  িশ ািশ া  কায মকায ম  পিরচালনারপিরচালনার
অ েমাদনঅ েমাদন।।

সূ : ২৫৫১.................................................................

উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত আেনায়ার খান মডান ইউিনভািসিট উ রা  স র-১১ (গরীব-ই- নওয়াজ
এিভিনউ)-এ রাড নং ১৯, বাড়ী ১/িস- ত িশ াকায ম পিরচালনা অ েমাদেনর িবষেয় িব িবদ ালয় ম রুী
কিমশেনর িনে া  িনে া  পািরশ অ যায়ী েয়াজনীয় ব ব া হণপূবক পুনরায় আেবদন করার জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:

ক) লাইে ির: ভবনিটেত ায় ১৭৪৯ বগফুট পিরসের একিট লাইে ির াপন করা হেয়েছ। তেব িব িবদ ালয়িট
ইউিজিস িডিজটাল লাইে ির'র সদ  নয় এবং িনেয়াগকতৃ লাইে িরয়ান-এর লাইে ির সােয়  কান িডি  নই।.
(খ) ইউিজিস িডিজটাল লাইে ির'র সদ পদ াি র জ  অনিতিবলে  স িতপ  রণ করেত হেব।
(গ) লাইে ির সােয়  াতক িডি  া  ব ি েক লাইে িরয়ান িহেসেব িনেয়াগ িদেত হেব।(গ) লাইে িরেত
ই টারেনট সংেযাগসহ অ ত ১০িট কি উটার াপন পূবক ই-লাইে ির কণার এবং একিট ব ব  ুকণার াপন
করেত হেব।

৭-৭-২০১৯

চয়ারম ান
বাড অব াি জ, আেনায়ার খান মডান কেলজ, 

বাড়ী-৬, স র-১১, উ রা, ঢাকা।

আ.ন.ম. তির ল ইসলাম
উপসিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.১৮.০০৮.১৮.১৮২/১(৩) তািরখ: ২০ আষাঢ় ১৪২৬
০৪ জলুাই ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ,
িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া

১



ম ণালয়, ঢাকা।
৩) সিচব, বাংলােদশ িব িবদ ালয় ম রুী কিমশন, শেরবাংলানগর, ঢাকা।
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