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ন র: ৩৭.১২.০০০০.১৪০.৩২.০০৬.২০.৭২ তািরখ: 
০১ অে াবর ২০২০

১৬ আি ন ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

িবষয়িবষয় : : িষিষ   েকৗশলেকৗশল   িবভােগরিবভােগর  ধানধান   িন িিন ি   সেসে ।।

ব ব  শখ িজ র রহমান িষ িব িব ালয় এর েফসর ড. মা. মই ল হােসন অিলভার, িষ েকৗশল িবভাগ ক
০৫/১০/২০১৮ তািরখ হইেত তাহার িনজ দািয়ে র অিতির  িহেসেব িষ েকৗশল িবভােগর ধান িন  করা হইয়ািছল। উ
িন ি র ময়াদ আগামী ০৪/১০/২০২০ তািরেখ উ ীণ হইেব িবধায় তাহার েল ড. মা. মা ািফজার রহমান, সহেযাগী অ াপক,

িষ েকৗশল িবভাগ- ক তাহার িনজ দািয়ে র অিতির  িহেসেব উ  িবভােগর ধান িন  করা হইল।

এই আেদশ ০৫/১০/২০২০ তািরখ হইেত কাযকর হইেব এবং পরবত  ০২ ( ই) বৎসর পয  বলবৎ থািকেব। এই অিতির  দািয়
পালেনর জ  িতিন িবিধ মাতােবক ভাতািদ া  হইেবন।

১-১০-২০২০
মাঃ িসরা ল ইসলাম তা কদার

রিজ ার

ন র: ৩৭.১২.০০০০.১৪০.৩২.০০৬.২০.৭২/১(১২৩) তািরখ: ১৬ আি ন ১৪২৭
০১ অে াবর ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ভাইস-চ াে লর, বেশ র িব
২) জারার, বেশ র িব
৩) সকল ডীন, বেশ র িব
৪) সকল িবভাগীয় ধান, বেশ র িব
৫) সকল পিরচালক ও াগার ধান, বেশ র িব
৬) র, বেশ র িব
৭) সকল েভা , বেশ র িব
৮) সকল শাখা/দ র ধান বা িবভাগ/শাখার জ  কমকতা, বেশ র িব

১



৯) েফসর ড. মা. মই ল হােসন অিলভার, িষ েকৗশল , ব ব  শখ িজ র রহমান িষ িব িব ালয় (ড. মা.
মা ািফজার রহমান, সহেযাগী অ াপক, িষ েকৗশল িবভাগ এর িনকট িবভাগীয় ধান এর দািয়  দােনর অ েরাধ
করা হইল)।
১০) ড. মা. মা ািফজার, সহেযাগী অ াপক, িষ েকৗশল িবভাগ ( েফসর ড. মা. মই ল হােসন অিলভার এর
িনকট হইেত িষ েকৗশল িবভােগর ধান এর দািয়  িঝয়া নওয়ার অ েরাধ করা হইল)।
১১) সহকারী নটওয়াক ইি িনয়ার, আইিস  সল, ব ব  শখ িজ র রহমান িষ িব িব ালয়

১-১০-২০২০
মাহা দ মামতাজ উি ন

উপ- রিজ ার
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