বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃজি জবশ্বজবদ্যালয়
গািীপুর-১৭০৬।

জবজ্ঞজি
সংজিষ্ট সকললর অবগজির িন্য িানালনা যালে শয, আগামী ২৫ জুলাই ২০২০ খ্রী: িাজরখ শবলা ১২:৪৫ ঘটিকায়
কৃজি অর্ থনীজি ও গ্রামীণ উন্নয়ন অনুিদ চত্বলর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর িন্মেিবাজি থকী উপললযে এক
বৃযলরাপন অনুষ্ঠালনর আলয়ািন করা হলয়লে। উক্ত কমথসূজচ বাস্তবায়লনর িন্য জবশ্বজবদ্যাললয় কমথরি সকল জেযক,
কমথকিা ও কমথচারীলক যর্াসমলয় উপজিি র্াকার িন্য আমন্ত্রন িানালনা হললা।

অনুলরাধক্রলম,

(প্রলেসর ড. শমাোঃ আজিজুল হক)
সদস্য সজচব
বৃযলরাপণ ও পজরলবে জদবস কজমটি।

(প্রলেসর ড. সিে রঞ্জন সাহা)
আহ্বায়ক
বৃযলরাপণ ও পজরলবে জদবস কজমটি।

সদয় অবগজি ও সংজিষ্ট জবভাগ জবভাগ/োখার সকললক অবজহি করার প্রলয়ািনীয় ব্যবিা গ্রহলনর অনুলরাধসহ
অনুজলজপ শপ্ররণ করা হলোঃ
১. শেিারার, বলেমুরকৃজব।
২. ডীন (গ্রোজুলয়ট স্টাজডি, কৃজি, শভলটজরনাজর শমজডজসন এন্ড অোজনম্যাল সালয়ন্স, জেোজরি, কৃজি অর্ থনীজি ও
গ্রামীণ উন্নয়ন অনুিদ), বলেমুরকৃজব।
৩. শরজিস্ট্রার, বলেমুরকৃজব।
৪. জবভাগীয় প্রধান, কৃজি অনুিদোঃ কৃজিিত্ত্ব, শকৌজলিত্ত্ব ও উজিদ প্রিনন, উজিদ শরাগিত্ত্ব, উদ্দ্োনিত্ত্ব, কৃজি
সম্প্রসারন ও গ্রামীণ উন্নয়ন, কজিউটার সালয়ন্স অোন্ড ইনেরলমেন শটকলনালজি, েসল উজিদ জবদ্যা, মৃজিকা
জবজ্ঞান, কৃজি প্রলকৌেল, বালয়ালকজমজস্ট অোন্ড মজলকুলার বালয়ালজি, বালয়ালটকলনালজি, এলগ্রা-প্রলসজসং, সীড
সালয়ন্স এোন্ড শটকলনালজি ইউজনট, এনভায়লরনলমন্টাল সালয়ন্স, কৃজিবনায়ন ও পজরলবে জবভাগ।
জেোজরি অনুিদোঃ জেোজরি বালয়ালজি এোন্ড এোলকায়াটিক এনভাইরনলমন্ট, শিলনটিক্স এন্ড জেে জিজডং,
জেোজরি শটকলনালজি, জেোজরি ম্যালনিলমন্ট, এোকুয়াকালচার।
শভলটজরনাজর শমজডজসন এন্ড এোজনম্যাল সালয়নাস অনুিদোঃ অোনাটজম এন্ড জহসলটালজি, জেজিওলজি এোন্ড
োমথালকালজি, মাইলক্রাবালয়ালজি পাবজলক শহলর্, প্যার্বালয়ালজি, শমজডজসন, সািথাজর এন্ড শরজডওলজি,
গাইলনাকলজি, অবলস্টজেক্স এন্ড জরলপ্রাডাজিভ শহলর্, এোজনম্যাল সালয়ন্স এন্ড জনউজেেন, শডয়জর এন্ড শপাজি
সালয়ন্স, এোজনম্যাল জিজডং এেন্ড শিলনটিক্স জবভাগ।
কৃজি অর্ থনীজি ও গ্রামীণ উন্নয়নোঃ কৃজি অর্ থনীজি, কৃজি অর্ থ ও সমবায়, এজগ্রজবিলনস, পজরসংখ্যান, গ্রামীণ উন্নয়ন
জবভাগ, বলেমুরকৃজব।
৫. পজরচালক (গলবিণা, কৃজিজবদ ড. কািী এম. বদরলদ্দ্ািা বজহরাঙ্গন শকন্দ্র, োত্র কল্যাণ, পজরকল্পনা ও উন্নয়ন,
যানবাহন, ড. এম. এ, ওয়ালিদ জময়া শকন্দ্রীয় গলবিণাগার, আন্তিথাজিক জবিয়ক), গ্রন্থাগার প্রধান, বলেমুরকৃজব।
৬. প্রির, বলেমুরকৃজব।
৭. প্রলভাস্ট (েহীদ িািউজদ্দ্ন আহমদ, েহীদ আহমদ, েহীদ আহসানউল্লাহ মাস্টার, ইলা জমত্র, বঙ্গমািা শেখ
েজিলাতুলন্নো মুজিব হল), বলেমুরকৃজব।
৮. োখা প্রধান (প্রোসন, কাউজন্সল, প্রলকৌেল অর্ থ ও জহসাব, িনসংলযাগ, লাইলিরী, খামার, শমজডকোল, যানবাহন,
আইন ও এলস্টট, জনরাপিা, ইজসটি), বলেমুরকুজব।
৯. অজিজরক্ত পরীযা জনয়ন্ত্রক, অজিজরক্ত শরজিস্ট্রারগণ, অজিজরক্ত পজরচালক, বলেমুরকৃজব।
১০. উপ-শরজিস্ট্রার (কৃজি অনুিদ, ভাইস-চোলন্সলর মলহাদলয়র দির), বলেমুরকৃজব।
১১. প্রধান জেযক (প্রার্জমক/মাধ্যজমক), বলেমুরকৃজব স্কুল।
১২. সহকারী শরজিস্ট্রার, শরজিস্ট্রার মলহাদলয়র দির, বলেমুরকৃজব।
১৩. োত্র-োত্রী হলসহ সকল শনাটিে শবাড থ, বলেমুরকৃজব।
১৪. অজেস কজপ/মাস্টার কজপ, বলেমুরকৃজব।

