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২৭ আগ  ২০১৮

১২ ভা  ১৪২৫

িবষয়: ঢাকাঢাকা  িব িবদ ালেয়রিব িবদ ালেয়র  ০৭িট০৭িট  িবভাগিবভাগ  ওও  ০১িট০১িট  ইনি িটউেটইনি িটউেট  অধ াপকঅধ াপক  ওও  সহেযাগীসহেযাগী  অধ াপকঅধ াপক  পেদপেদ
িনেয়ােগরিনেয়ােগর  িসেলকশনিসেলকশন  বােডবােড  মহামামহামা   রা পিতরা পিত  ওও  চ াে লরচ াে লর  কতৃককতৃক  সদসদ   ওও  িবেশষিবেশষ   সদসদ
মেনানয়নমেনানয়ন।।

সূ : নং-উঅ-২০৬০/২০১৮, তািরখ: ০৫/৮/২০১৮, রিজ ার (ভার া ), ঢাকা িব িবদ ালয়।

উপযু  িবষয় ও সেূ র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ঢাকা িব িবদ ালেয়র ০৭িট িবভাগ ও ০১িট ইনি িটউেট
অধ াপক ও সহেযাগী অধ াপক পেদ িনেয়ােগর িসেলকশন বােড মহামা  রা পিত ও চ াে লর কতকৃ সদ  ও
িবেশষ  সদ  মেনানয়েনর লে  িব িবদ ালয় হেত িতিট িবভােগ ই জন সদে র জ  ই জেনর নাম এবং িতন
জন িবেশষ  সদে র জ  িতন জেনর নাম াব করা হেয়েছ। 

২।   এমতাব ায়,  মহামা  রা পিত ও চ াে লর কতকৃ সদ  ও িবেশষ  সদ  মেনানয়েনর লে  িতিট িবভােগ ই
জন সদে র জ  চার জেনর নাম এবং িতন জন িবেশষ  সদে র জ  ছয় জেনর নাম াব রণ করা জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২৭-৮-২০১৮

উপাচায, ঢাকা িব িবদ ালয়, ঢাকা

হািববরু রহমান
উপসিচব

ফান: ৯৫৭২১৮৫
ইেমইল: ds_univ1@moedu.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৯.৪৬.০১২.৯৬.২৯৮/১(৪) তািরখ: ১২ ভা  ১৪২৫
২৭ আগ  ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
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, ঢাকা িব িবদ ালয়, ঢাকা
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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হািববরু রহমান 
উপসিচব
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