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২৬ আষাঢ ়১৪২৫

িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   কিবকিব   কাজ ীকাজ ী  নজ লনজ ল  ইসলামইসলাম   িব িব ালেয়রিব িব ালেয়র   চা কলাচা কলা   এবংএবং  আইনআইন   ওও  িবচারিবচার   িবভােগিবভােগ   অ াপকঅ াপক  ওও
সহেযাগীসহ েযাগী  অ াপকঅ াপক  িনেয়ােগরিনেয়ােগর   ব াছাইবাছাই   ব ােডবােড   মহ ামামহ ামা   র া পিতরা পিত   ওও  চ াে লরচ াে লর   ক কক ক  িবেশষিবেশষ   সদসদ
মেনানয়নমেনানয়ন।।

জাতীয় কিব কাজী নজ ল ইসলাম িব িব ালয় আইন, ২০০৬ এর থম সংিবিধর ৫(১)(খ) ও ৫(৩) ধারা অ যায়ী মহামা  রা পিত ও
চ াে লর িন বিণত িবেশষ েদর িব িব ালেয়র চা কলা এবং আইন ও িবচার িবভােগ অ াপক ও সহেযাগী অ াপক িনেয়ােগর বাছাই
বােড সদ  িহেসেব ০২ ( ই) বছেরর জ  মেনানয়ন দান কেরেছন:

((কক ) )  চা কল াচা কল া  িবভাগিবভাগ ::
১। েফসর ড. িস াথ শংকর তা কদার, িচ কলা, াচ কলা ও ছাপিচ  িবভাগ, চা কলা অ ষদ, রাজশাহী িব িব ালয়;
২। েফসর মা. আল গীন, চা কলা িবভাগ, জগ াথ িব িব ায়, ঢাকা;
৩। েফসর ড. মা. শরীফ আেনায়ার, ভা য ও ৎিশ  িবভাগ, চা কলা অ ষদ, রাজশাহী িব িব ালয়।

((খখ) )  আইনআইন   ওও  িবচারিবচার  িবভাগিবভাগ ::
১। েফসর ড. এম আিন র রহমান, আইন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়;
২। েফসর ড. মা. রহমত উ াহ, আইন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়;
৩। েফসর ড. জািকর হােসন, আইন িবভাগ, চ াম িব িব ালয়।

২।     মহামা  রা পিত ও চ াে লেরর অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা। 
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উপাচায, জাতীয় কিব কাজী নজ ল ইসলাম িব িব ালয় ি শাল, 
ময়মনিসংহ।

হািব র রহমান
উপসিচব

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

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৯.৪৬.১৩১.০৬.২৩৭/১(৩) তািরখ: ২৬ আষাঢ ়১৪২৫
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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হািব র রহমান 
উপসিচব
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