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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.১১৮.৪৬.০৩১.০৪.১৮২ তািরখ: 
২৪ ম ২০১৮

১০ জ  ১৪২৫

িবষয়: বাংলােদশবাংলােদশ  কিৃষকিৃষ  িব িবদ ালেয়রিব িবদ ালেয়র  িসি ডেকেটিসি ডেকেট  মহামামহামা   রা পিতরা পিত  ওও  চ াে লরচ াে লর  কতৃককতৃক  সদসদ   মেনানয়নমেনানয়ন।।
বাংলােদশ কিৃষ িব িবদ ালয় আইন, ১৯৬১-এর ১৬(৪) ও (৫) এবং থম সংিবিধর ২(২) ধারা অ যায়ী মহামা  রা পিত
ও চ াে লর িনে া  ব ি গণেক িব িবদ ালেয়র িসি ডেকেট সদ  িহেসেব ০২ ( ই) বছেরর জ  মেনানয়ন দান
কেরেছন:

১১।     ।     ১৬১৬((৪৪) ) ধারাধারা  অ যায়ীঅ যায়ী  ২২ ( ( ইই) ) জনজন  িডনিডন::
(ক)    িডন, ভেটিরনাির অ ষদ, বাংলােদশ কিৃষ িব িবদ ালয়, ময়মনিসংহ।
(খ)    িডন, কিৃষ অ ষদ, বাংলােদশ কিৃষ িব িবদ ালয়, ময়মনিসংহ।

২২।    ।    ১৬১৬((৫৫) ) ধারাধারা  অ যায়ীঅ যায়ী  ৬৬ ( (ছয়ছয়) ) জনজন  িবিশিবিশ   ব িব ি ::
(ক)  জনাব আব ল মা ান, মাননীয় সংসদ সদ  (ব ড়া-১), বাসা- াট ই-২, বািড় নং-৭৪, সড়ক নং-১২/এ,
ধানমি ড, ঢাকা।
(খ)  অধ াপক ডা. এম. আমানউ া , মাননীয় সংসদ সদ  (ময়মনিসংহ-১১), ভালকুা, ময়মনিসংহ।
(গ)  েফসর ড. শাম ল আলম, সদ  (িসিনয়র সিচব), পিরক না কিমশন (সাধারণ অথনীিত িবভাগ), শের বাংলা
নগর, ঢাকা।
(ঘ)  েফসর ড. এম. এ. সা ার ম ডল, এেমিরটাস েফসর এবং সােবক ভাইস-চ াে লর, বাংলােদশ কিৃষ
িব িবদ ালয়, ময়মনিসংহ।
(ঙ)   ড. মাঃ গালাম হােসন, সােবক মহাপিরচালক, বাংলােদশ মাৎ  গেবষণা ইনি িটউট, ময়মনিসংহ।
(চ)    জনাব সা া ল হাসান, ভার া  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজগঁা, ঢাকা।

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

২৪-৫-২০১৮

উপাচায, বাংলােদশ কিৃষ িব িবদ ালয়, ময়মনিসংহ।

হািববরু রহমান
উপসিচব

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

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.১১৮.৪৬.০৩১.০৪.১৮২/১(৩) তািরখ: ১০ জ  ১৪২৫
২৪ ম ২০১৮

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) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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