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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.১৮.০০৮.১৮.৯৯ তািরখ: 
০২ জলুাই ২০১৮

১৮ আষাঢ় ১৪২৫

িবষয়: মহামামহামা   স ীমস ীম  কােটরকােটর  িরটিরট  িপিটশনিপিটশন  নংনং  ৪২৬৩৪২৬৩//২০১৮২০১৮  অ যায়ীঅ যায়ী  মহামামহামা   ীমীম  কােটরকােটর  আেদেশরআেদেশর
আেলােকআেলােক  িদিদ  ইউিনভািসিটইউিনভািসিট  অবঅব  িম ািম া  উ রাউ রা  ঢাকাঢাকা  এরএর  একােডিমকএকােডিমক  ভবেনরভবেনর  িঠকানািঠকানা  ইউইউ  িজিজ  িসিস  এরএর
ওেয়বওেয়ব  সাইেটসাইেট  আপেলাডকরণআপেলাডকরণ।।

উপযু  িবষেয় িদ ইউিনভািসিট অব িম া কতকৃ দােয়রকতৃ রীট িপিটশন নং ৪২৬৩/২০১৮ এ মহামা  হাইেকােটর
আেদশ িন প:
The respondent Nos. 3.5 and 5 directed to excute the office order vide Memo No.
িশম/শা:১৭/১০এম-১৪/৮-৯(২)(অংশ-১)৩০ dated 6.3.2018 to upload the website UGC approved Forty
three programs, Trust and administrative office: 63 safare Bhaban., Road-2, Sector-14 and
extension Academic campuses-9/B, Polwel Carnation. Sector-8 and House-6, Road-4 Sector-7
Uttara. Dhaka into the websit and concerned division of UGC issued from the office of the
respondent No.1 under the signature of respondent No.2 with one month.

০২। এমতাব ায়, মহামা  হাইেকােটর আেদেশর আেলােক িদ ইউিনভািসিট অব িম া এর ওেয়বসাইট, ৪৩িট া াম
ও একােডিমক ক া াস ৯/িব পলওেয়ল কারেনশন, স র-৮, উ রা, ঢাকা-১২৩০ িব িবদ ালয় ম রুী কিমশেনর
ওেয়বসাইেট আপেলাড করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

৩-৭-২০১৮

চয়ারম ান, িব িবদ ালয় ম রুী কিমশন, আগারগঁাও, 
শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।

িজ াত রহানা
উপ-সিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.১৮.০০৮.১৮.৯৯/১(৪) তািরখ: ১৮ আষাঢ় ১৪২৫
০২ জলুাই ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) পিরচালক, পিরচালক - ৭, ধানম ীর কাযালয়, তজগাঁও, ঢাকা।
২) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়,

১



ঢাকা।
৪) চয়ারম ান, িদ ইউিনভািসিট অব িম া, ৯/িব, পলওেয়ল কারেনশন, স র-৮, উ রা,
ঢাকা-১২৩০।

৩-৭-২০১৮

িজ াত রহানা 
উপ-সিচব

২


