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(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
পরিচালক (বহিরাঙ্গন কার্যক্রম) এর কার্যালয়
সালনা, গাজীপুর - ১৭০৬, বাংলাদেশ
নম্বর ৩৭.০১.৩৩০৩.১৩২.২৯.০০১.২২.১৬

তারিখ:

১ আষাঢ় ১৪২৯
১৫ জুন ২০২২

বিজ্ঞপ্তি
বিষয়:

“Activities and achievements of Outreach: a tale of a year’’ বিষয়ক সেমিনারের আয়োজনের
তারিখ পরিবর্তন প্রসঙ্গে।

বশেমুরকৃবি’র বহিরাঙ্গন কার্যক্রম এর উদ্যোগে “Activities and achievements of Outreach: a tale of a
year’’ বিষয়ক সেমিনার টি আগামী১৬ই জুন ২০২২ খ্রি. এর পরিবর্তে ১৯শে জুন ২০২২ খ্রি. তারিখ রোজ রবিবার বেলা ১০:০০ ঘটিকায় অত্র
বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।
উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে প্রফেসর ড. মোঃ গিয়াসউদ্দীন মিয়া, মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর, বশেমুরকৃবি; এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে
প্রফেসর তোফায়েল আহমেদ, মাননীয় ট্রেজারার, বশেমুরকৃবি উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন প্রফেসর
ড. ইমরুল কায়েস, পরিচালক (বহিরাঙ্গন কার্যক্রম), বশেমুরকৃবি।
উক্ত কর্মশালায় সম্মানীত সকল ডীন, বিভাগীয় প্রধান, পরিচালক ও গ্রন্থাগার প্রধান, প্রক্টর, সকল হল প্রভোস্ট এবং সকল শিক্ষক মহোদয়গণ কে
উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৫-৬-২০২২
ড. ইমরুল কায়েস
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) ট্রেজারার , ট্রেজারার কার্যালয়, বশেমুরকৃবি।
২) সকল ডীন, বশেমুরকৃবি।
৩) সকল বিভাগীয় প্রধান, বশেমুরকৃবি (বিভাগের সকল শিক্ষক উপস্থিতির অনুরোধসহ)।
৪) সকল পরিচালক ও গ্রন্থাগার প্রধান, বশেমুরকৃবি
৫) প্রক্টর, বশেমুরকৃবি।
৬) সকল হল প্রভোস্ট, বশেমুরকৃবি
৭) প্রধান প্রকৌশলী, প্রকৌশল শাখা, বশেমুরকৃবি (সাউন্ড সিস্টেমের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসগহ)।
৮) উপ-রেজিস্ট্রার, জনসংযোগ শাখা, বশেমুরকৃবি ( ফটোগ্রাফারের উপস্থিতি ও পত্রিকায় প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৯) সিনিয়র খামার ব্যবস্থাপক, খামার শাখা, বশেমুরকৃবি ( প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদানের অনুরোধসহ)।
১০) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, বশেমুরকৃবি (বিজ্ঞপ্তিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদানের অনুরোধসহ)।
১১) রেজিস্ট্রার, রেজিস্ট্রার দপ্তর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
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১২) গ্রাফিক্স আর্ট ডিজাইনার, ভাইস-চ্যান্সেলর কার্যালয়, বশেমুরকৃবি ( ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৩) সেকশন অফিসার, ট্রেজারার কার্যালয়, বশেমুরকৃবি (ট্রেজারার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৪) সহকারী টেকনিক্যাল অফিসার, পরিচালক (বহিরাঙ্গন কার্যক্রম) এর কার্যালয়, বশেমুরকৃবি।
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