
     

      ‘‘শিক্ষা শিয়ে গড়ব দেি 

     দিখ হাশিিার বাাংলায়েি” 

বঙ্গবন্ধু দিখ মুশিবুর রহমাি কৃশি শবশ্বশবদ্যালে 

গািীপুর ১৭০৬ 

 

স্মারক িাং: বয়িমুরকৃশব/পছাক/দিল হত্যা শেবি/২০১৮/৩৫২                                                 ত্াশরখ: ০২/১১/২০২২ শি. 

আগামী ৩ িয়েম্বর ২০২২ খ্রি. বৃহস্পখ্রিবার বঙ্গবন্ধু দিখ মুশিবুর রহমাি কৃশি শবশ্বশবদ্যালয়ে ঐশত্হাশিক ‘দিল হত্যা খ্রিবস’ 

পালি উপলয়ক্ষ শবশেন্ন কম মসূশি গ্রহণ করা হয়েয়ছ। শিয়ে গৃশহত্ কম মসূশি িফল করার লয়ক্ষয শবশ্বশবদ্যালয়ের িকল ছাত্র-ছাত্রী, 

শিক্ষক, কম মকত্মা ও কম মিারীয়ের যথািময়ে উপশিত্ থাকার িন্য শবয়িিোয়ব অনুয়রাধ করা হয়লা। 
  

 

ঐশত্হাশিক ‘দিল হত্যা খ্রিবস’ পালন এর গৃশহত্ কম মসূশি: 
 

িমে কম মসূশি িাি 

িকাল ১০:৪৫ শম. দিাক i¨vwj প্রিািি েবি িত্বর 

িকাল ১০:৫৫ শম. শ্রদ্ধার্ ম অপ মি ও িাংশক্ষপ্ত আয়লািিা শহীি িাজউদ্দীন আহমি এর প্রশত্কৃশত্, িহীে ত্ািউদ্দীি 

আহমে হল 

দুপুর ১:১৫ শম. দোো মাহশফল  শবশ্বশবদ্যালে দকশিে মিশিে 
 

 

 

 

     

          (প্রয়ফির ড. দমা. মাহবুবুর রহমাি) 

      পশরিালক (ছাত্র-কল্যাণ) ও িেস্য-িশিব 

      িাত্ীে ও অন্যান্য গুরুত্বপূণ ম শেবি উেযাপি/পালি কশমটি  
 

িেে অবগশত্ ও িাংশিষ্ট শবোগ/িাখার িকলয়ক অবশহত্ করার প্রয়োিিীে ব্যবিা গ্রহয়ণর অনুয়রাধিহ অনুশলশপ দপ্ররণ করা 

হয়লা:            

১. দেিারার, বয়িমুরকৃশব। 

২. ডীি (গ্রযাজুয়েট স্টাশডি/কৃশি/শফিাশরি/দেয়টশরিাশর দমশডশিি এন্ড অযাশিম্যাল িায়েন্স/কৃশি অথ মিীশত্ ও গ্রামীণ উন্নেি), অনুিে, 

বয়িমুরকৃশব। 

৩. দরশিস্ট্রার, বয়িমুরকৃশব। 

৪. শবোগীে প্রধাি (কৃশিত্ত্ত্ব/কীটত্ত্ত্ব/দকৌশলত্ত্ত্ব ও উশিে প্রিিি/উশিে দরাগত্ত্ত্ব/উদ্যািত্ত্ত্ব/কৃশি িম্প্রিারণ ও গ্রামীণ 

উন্নেি/কশিউটার িায়েন্স এন্ড ইিফরয়মিি দটকয়িালশি/ফিল উশিেশবদ্যা/মৃশিকা শবজ্ঞাি/কৃশি প্রয়কৌিল/বায়োয়কশমশস্ট্র এন্ড 

মশলকুলার বায়োলশি/এয়গ্রা-প্রয়িশিাং/এিোইরিয়মন্টাল িায়েন্স/কৃশিবিােি ও পশরয়বি শবোগ/িীড িায়েন্স এন্ড দটকয়িালশি 

ইউশিট/শফিাশরি বায়োলশি এন্ড এযায়কােযাটিক এিোইরিয়মন্ট/দিয়িটিক্স এন্ড শফি শিশডাং/শফিাশরি দটকয়িালশি/শফিাশরি 

ম্যায়িিয়মন্ট/এযায়কােযাকালিার শবোগ/ অযািাটশম এন্ড শহয়স্টালশি/শফশিওলশি এন্ড ফাম মায়কালশি/মাইয়রাবায়োলশি এন্ড 

পাবশলক দহলথ/প্যাথবায়োলশি/দমশডশিি/িািমাশর এন্ড দরশডওলশি/গাইশিয়কালশি, অবয়স্টশেক্স এন্ড শরয়প্রাডাশিে দহলথ/অযাশিম্যাল 

িায়েন্স এন্ড শিউশেিি/দডইশর এন্ড দপাশি িায়েন্স/অযাশিম্যাল শিশডাং এন্ড দিয়িটিক্স শবোগ/কৃশি অথ মিীশত্/কৃশি অথ মিাংিাি ও 

িমবাে/এশগ্র-শবিয়িি/পশরিাংখ্যাি/গ্রামীণ উন্নেি শবোগ), বয়িমুরকৃশব। 

৫. পশরিালক (গয়বিণা/বখ্রহরাঙ্গন দকি/পশরকল্পিা ও উন্নেি/যািবাহি/দকিীে গয়বিণাগার/আন্তিমাশত্ক 

শবিেক/আইশকউএশি/আইশবশিই/শেটিএইি/গ্রন্থাগার প্রধাি), বয়িমুরকৃশব। 

৬. প্রির, বয়িমুরকৃশব। 

৭. প্রয়োস্ট (িহীে ত্ািউশদ্দি আহমে/িহীে আহিািউল্লাহ মাস্টার/ইলা শমত্র/বঙ্গমািা দিখ ফশিলাতুয়ন্নছা মুশিব/অিােী ছাত্রী) হল, 

বয়িমুরকৃশব। 

৮. ইিিািম, লাইেস্টক এন্ড দপাশি ফাম ম, বয়িমুরকৃশব। 

৯. প্রধাি প্রয়কৌিলী (িাউন্ড শিয়স্টম শিশিত্করয়ণর অনুয়রাধিহ), প্রয়কৌিল িাখা, বয়িমুরকৃশব। 

১০. উপ-পরীক্ষা শিেন্ত্রক, পরীক্ষা িাখা, বয়িমুরকৃশব। 

১১. উপ-দরশিস্ট্রার, োইি-িযায়ন্সলর েপ্তর, বয়িমুরকৃশব। 

১২. উপ-পশরিালক (অথ ম ও শহিাব/িিিাংয়যাগ (ফয়টাগ্রাফায়রর উপশিত্ শিশিত্করয়ণর অনুয়রাধিহ)/অশডট/বায়িট/িারীশরক শিক্ষা 

িাখা), শিশিের খামার ব্যবিাপক, শিয়স্টম এিাশলস্ট, আইশিটি দিল,উর্ধ্মত্ি শিরাপিা কম মকত্মাগণ, বয়িমুরকৃশব। 

১৩. দডপুটি িীফ দমশডকযাল অশফিার, বয়িমুরকৃশব। 

১৪. প্রধাি শিক্ষক (প্রাথশমক ও মাধ্যশমক িাখা), বয়িমুরকৃশব। 

১৫. ছাত্র-ছাত্রী হল ও িকল দিাটিি দবাড ম, বয়িমুরকৃশব। 

১৬. এশপএ দিল, বয়িমুরকৃশব। 

১৭. অশফি িশথ/মাস্টার িশথ। 

 


