‘‘শিক্ষা শিয়ে গড়ব দেি
দিখ হাশিিার বাাংলায়েি”

e½eÜz দিখ মুশিবুর রহমাি কৃশি শবশ্বশবদ্যালে
গািীপুর- ১৭০৬
স্মারক িাং: বয়িমুরকৃশব/পছাক/অশরয়েয়েিি-১/২০১৬/২৯১

তাশরখঃ ১১/০৩/২০২০ শি.

আগামী ১৫ মার্ চ২০২০, রশববার, িকাল ৯:৩০ ঘটিকাে e½eÜz দিখ মুশিবুর রহমাি কৃশি শবশ্বশবদ্যালয়ের িামার ২০২০ টায়মচ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ও গ্র্যাজুয়েট
দরাগ্র্ায়ম ভশতচকৃত িবাগত ছাত্র-ছাত্রীয়ের অশরয়েয়েিি দরাগ্র্াম দবগম সুশিো কামাল অশিয়টাশরোয়ম অনুশিত হয়ব। উক্ত অনুিায়ি রধাি অশতশি শহয়িয়ব
উপশিত িাকয়ত িেে িম্মশত জ্ঞাপি কয়রয়ছি রয়িির ি. দমা. শগোিউদ্দীি শমো, মািিীে ভাইি-র্যায়েলর এবাং শবয়িি অশতশি শহয়িয়ব উপশিত িাকয়বি
রয়িির দতািায়েল আহয়মে, মািিীে দেিারার।
ূঁ া, পশরর্ালক (ছাত্র-কল্যাণ) ।
উক্ত অনুিায়ি িভাপশতত্ব করয়বি রয়িির ি. দমা. দখারয়িে আলম ভঞ
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কমচসূশর্
আিি গ্র্হণ ও পশরশর্শত
পশবত্র ধমচগ্র্ন্থ দিয়ক পাঠ
স্বাগত বক্তব্য, দরশিস্ট্রার
রশত অনুিে দিয়ক িবাগত একিি শিক্ষািীর অনুভশত রকাি
দপাস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্র হল ব্যবিাপিা অবশহতকরণ, রয়িির ি. Bgiæj কায়েি, রয়ভাস্ট, িহীে তািউশদ্দি আহমে হল
আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্র হল ব্যবিাপিা অবশহতকরণ, রয়িির ি. দমা. মাহবুবুর রহমাি, রয়ভাস্ট, িহীে আহিাি উল্লাহ মাস্টার হল
ছাত্রী হল ব্যবিাপিা অবশহতকরণ, ি. রােহানুর িান্নাত, রয়ভাস্ট, অিােী ছাত্রী হল
ছাত্র-ছাত্রীয়ের শৃঙ্খলা অবশহতকরণ, ি. দমা. আশরফুর রহমাি খাি, রক্টর
আন্তিচাশতক িম্পকচ শবিয়ে অবশহতকরণ, রয়িির ি. এ. আর. এম দিালাইমাি, পশরর্ালক (আন্তিচাশতক শবিেক)
শিক্ষা Kvh©µg অবশহতকরণ, রয়িির ি. এ.দক.এম. আিাে িাহ্, িীি, শিিাশরি অনুিে
শবয়িি অশতশির বক্তব্য, রয়িির দতািায়েল আহয়মে, মািিীে দেিারার
রধাি অশতশির বক্তব্য, রয়িির ি. দমা. শগোিউদ্দীি শমো, মািিীে ভাইি-র্যায়েলর
ূঁ া, পশরর্ালক (ছাত্র-কল্যাণ)
িভাপশতর বক্তব্য, রয়িির ি. দমা. দখারয়িে আলম ভঞ

ধন্যবাোয়ন্ত

(রয়িির ি. দমাহাম্মে e`iæ¾vgvb)
িহয় াগী পশরর্ালক (ছাত্র-কল্যাণ) ও িেস্য-িশর্ব, অশরয়েয়েিি কশমটি।
অশরয়েয়েিি অনুিায়ি দ াগোয়ির অনুয়রাধিহ অনুশলশপ শবতরণ:
১.
২.
৩.
৪.

দেিারার, বয়িমুরকৃশব।
িীি (গ্র্যাজুয়েট স্টাশিি/কৃশি/শিিাশরি/দভয়টশরিাশর দমশিশিি এন্ড অযাশিম্যাল িায়েে/কৃশি অি চিীশত ও গ্র্ামীণ উন্নেি), অনুিে, বয়িমুরকৃশব।
দরশিস্ট্রার, বয়িমুরকৃশব।
শবভাগীে রধাি (কৃশিতত্ত্ব/কীটতত্ত্ব/দকৌশলতত্ত্ব ও উশিে রিিি/উশিে দরাগতত্ত্ব/উদ্যািতত্ত্ব/কৃশি িম্প্রিারণ ও গ্র্ামীণ উন্নেি/কশম্পউটার িায়েে এন্ড ইিিরয়মিি
দটকয়িালশি/িিল উশিেশবদ্যা/মৃশিকা শবজ্ঞাি/কৃশি রয়কৌিল/বায়োয়কশমশস্ট্র এন্ড মশলকুলার বায়োলশি/এয়গ্র্া-রয়িশিাং/এিভাইরিয়মোল িায়েে/কৃশিবিােি
ও পশরয়বি শবভাগ/িীি িায়েে এন্ড দটকয়িালশি ইউশিট/শিিাশরি বায়োলশি এন্ড এযায়কােযাটিক এিভাইরিয়মে/দিয়িটিক্স এন্ড শিি শিশিাং/শিিাশরি
দটকয়িালশি/শিিাশরি ম্যায়িিয়মে/এযায়কােযাকালর্ার শবভাগ/ অযািাটশম এন্ড শহয়স্টালশি/শিশিওলশি এন্ড িামচায়কালশি/মাইয়রাবায়োলশি এন্ড পাবশলক
দহলি/প্যািবায়োলশি/দমশিশিি/িািচাশর এন্ড দরশিওলশি/গাইশিয়কালশি, অবয়স্টশেক্স এন্ড শরয়রাপিাশক্টভ দহলি/অযাশিম্যাল িায়েে এন্ড শিউশেিি/দিইশর এন্ড
দপাশি িায়েে/অযাশিম্যাল শিশিাং এন্ড দিয়িটিক্স শবভাগ/কৃশি অি চিীশত/কৃশি অি চিাংিাি ও িমবাে/এশগ্র্-শবিয়িি/পশরিাংখ্যাি/গ্র্ামীণ উন্নেি শবভাগ),
বয়িমুরকৃশব।
৫.
িকল শিক্ষক, বয়িমুরকৃশব।
৬. পশরর্ালক (গয়বিণা/ewniv½b Kvh©µg/QvÎ Kj¨vY/cwiKíbv I DbœqY/hvbevnb/‡Kw›`ªq M‡elYvMvi/AvšÍR©vwZK welqK/AvBwKDGwm/AvBwewRB/
wfwUGBP/MÖš’Mvi cÖavb), e‡kgyiK…we|
৭.
রধাি (প্লাে বায়োয়টকয়িালশি/শিিাশরি বায়োয়টকয়িালশি/দভয়টশরিাশর এন্ড অযাশিম্যাল বায়োয়টকয়িালশি/মাইয়রাশবোল এন্ড ইন্ডািশেোল
বায়োয়টকয়িালশি/শিশিশপ্লি/আইশবশিই), বয়িমুরকৃশব।
৮.
রক্টর, বয়িমুরকৃশব।
৯.
রয়ভাস্ট (িহীে তািউশদ্দি আহমে/িহীে আহিািউল্লাহ মাস্টার/ইলা শমত্র/e½মাতা দিখ িশিলাতুয়ন্নছা মুশিব/অিােী ছাত্রী)হল, বয়িমুরকৃশব।
১০. রধাি রয়কৌিjx, রয়কৌিল িাখা, বয়িমুরকৃশব।
১১. শিক্ষা অনুিেীে কমচকতচাবৃন্দ, বয়িমুরকৃশব।
১২. উপ-পশরর্ালক (অি চ ও শহিাব/িিিাংয় াগ), বয়িমুরকৃশব।
১৩. উপ-দরশিস্ট্রার, ভাইি-র্যায়েলর েপ্তর, বয়িমুরকৃশব।
১৪. শিশিের খামার ব্যবিাপক, বয়িমুরকৃশব।
১৫. দিপুটি র্ীি দমশিকযাল অশিিার, বয়িমুরকৃশব।
১৬. শিশিের মুোশিি, দকশিে িায়ম মিশিে, বয়িমুরকৃশব।
১৭. ছাত্র-ছাত্রী হল ও িকল দিাটিি দবাি চ, বয়িমুরকৃশব।
১৮. অশিি িশি/মাস্টার িশি।
দিিযতার রম অনুিরণ করা হেশি।

