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(একই তািরখ ও �ারেক �িত�ািপত) 

ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �িষ িব�িব�ালয় 

পিরচালক (বিহরা�ন কায ��ম) এর কায �ালয় 
সালনা, গাজী�র - ১৭০৬, বাংলােদশ

 

 

ন�র ৩৭.০১.৩৩০৩.১৩২.২৯.০০১.২২.১৬ তািরখ: 

১৫ �ন ২০২২

১ আষাঢ় ১৪২৯

িব�ি�

িবষয়: “Activities and achievements of Outreach: a tale of a year’’ িবষয়ক �সিমনােরর আেয়াজেনর

তািরখ পিরবত�ন �সে�।

বেশ�র�িব’র বিহরা�ন কায ��ম এর উে�ােগ “Activities and achievements of Outreach: a tale of a

year’’ িবষয়ক �সিমনার � আগামী১৬ই �ন ২০২২ ি�. এর পিরবেত� ১৯�শ �ন ২০২২ ি�. তািরখ �রাজ  রিববার �বলা ১০:০০ ঘ�কায়  অ�

িব�িব�ালেয়র �রাতন অিডেটািরয়ােম অ�ি�ত হেব। 
উ� অ��ােন �ধান অিতিথ িহসােব �েফসর ড. �মাঃ িগয়াসউ�ীন িময়া, মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর, বেশ�র�িব; এবং িবেশষ অিতিথ িহসােব

�েফসর �তাফােয়ল আহেমদ, মাননীয় ��জারার, বেশ�র�িব উপি�ত থাকেত সদয় স�িত �াপন কেরেছন। অ��ােন সভাপিত� করেবন �েফসর

ড. ইম�ল কােয়স, পিরচালক (বিহরা�ন কায ��ম), বেশ�র�িব।

উ� কম �শালায় স�ানীত সকল ডীন, িবভাগীয় �ধান, পিরচালক ও ��াগার �ধান, ��র, সকল হল �েভা� এবং সকল িশ�ক মেহাদয়গণ �ক

উপি�ত থাকার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

১৫-৬-২০২২
ড. ইম�ল কােয়স

পিরচালক (অিতির� দািয়�)

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) ��জারার , ��জারার কায �ালয়, বেশ�র�িব।

 
২) সকল ডীন, বেশ�র�িব।

৩) সকল িবভাগীয় �ধান, বেশ�র�িব (িবভােগর সকল িশ�ক উপি�িতর অ�েরাধসহ)।

৪) সকল পিরচালক ও ��াগার �ধান, বেশ�র�িব
 ৫) ��র, বেশ�র�িব।

 
৬) সকল হল �েভা�, বেশ�র�িব

৭) �ধান �েকৗশলী, �েকৗশল শাখা, বেশ�র�িব (সাউ� িসে�েমর �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর অ�েরাধসগহ)।
 

৮) উপ-�রিজ�ার, জনসংেযাগ শাখা, বেশ�র�িব ( ফেটা�াফােরর উপি�িত ও পি�কায় �কােশর অ�েরাধসহ)।
 ৯) িসিনয়র খামার �ব�াপক, খামার শাখা, বেশ�র�িব ( �েয়াজনীয় সহেযাগীতা �দােনর অ�েরাধসহ)।

 
১০) িসে�ম এনািল�, আইিস� �সল, বেশ�র�িব (িব�ি�� িব�িব�ালেয়র ওেয়বসাইেট �কাশ ও �েয়াজনীয় সহেযাগীতা �দােনর অ�েরাধসহ)।

১১) �রিজ�ার, �রিজ�ার দ�র, ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �িষ িব�িব�ালয়
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১২) �ািফ� আট � িডজাইনার, ভাইস-চ�াে�লর কায �ালয়, বেশ�র�িব ( ভাইস-চ�াে�লর মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)।

১৩) �সকশন অিফসার, ��জারার কায �ালয়, বেশ�র�িব (��জারার মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)।
 

১৪) সহকারী �টকিনক�াল অিফসার, পিরচালক (বিহরা�ন কায ��ম) এর কায �ালয়, বেশ�র�িব।
 


