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১৭ আগস্ট ২০২০
রিষয়ঃ ইউরিরি প্রফেিরশীফের িন্য মফনানয়ন আহিান।
িাতীয় ও আর্ন্তিারতক ের্ তাফয় রশক্ষকতা, গফিষণা ও প্রকাশনার ক্ষক্ষফে অনন্য অিদান রাখািহ িাাংলাফদফশর োিরলক রিশ্বরিদ্যালয়
ক্ষেফক অিিরপ্রাপ্ত প্রফেিরফদর মফে র্ারা রিরভন্ন রিশ্বরিদ্যালয়িমূফহ রশক্ষা/গফিষণা/প্রকাশনা কমত অব্যাহত রাখফত ইচ্ছুক, তাঁফদর মে ক্ষেফক
এতদিাংযু্ক্ত নীরতমালার আফলাফক ইউরিরি প্রফেিরশীফের িন্য আেনার রিশ্বরিদ্যালয় ক্ষেফক ০১ (এক) িন অিিরপ্রাপ্ত প্রফেিফরর তারলকা
আগামী ১০/০৯/২০২০ ইাং তাররফখর মফে (রিস্তাররত িীিন বৃত্তার্ন্িহ) করমশফনর েররচালক, ররিাচ ত িাফেতাট এন্ড োিরলফকশন রিভাগ, িরািফর
ক্ষপ্ররফণর িন্য অনুফরাধ করা হফলা।
কর্ততেফক্ষর রনফদ তশক্রফম,

িাংযরক্তঃ িণ তনামফত।

রিিরণঃ
১-৪৬।

প্রফকৌশলী ক্ষমাহাম্মদ রিয়াউর রহমান
উে-েররচালক ( বৃরত্ত ও ক্ষেফলারশে শাখা)
ররিাচ ত িাফেতাট এন্ড োিরলফকশন রিভাগ
ই-ক্ষমইলঃ ziaiut96@ugc.gov.bd
ক্ষমািাঃ 88-02-58160230

উোচার্ ত
ঢাকা/রািশাহী/ িাাংলাফদশ কৃরষ/ িাাংলাফদশ প্রফকৌশল/ চট্টগ্রাম/ িাহাঙ্গীরনগর/ ইিলামী/ শাহিালাল রিজ্ঞান ও প্রযরক্ত/খুলনা/
িাতীয়/ িাাংলাফদশ উম্মুক্ত/ িঙ্গিন্ধু ক্ষশখ মুরিি ক্ষমরিফকল/ িঙ্গিন্ধু কৃরষ/ ক্ষশফর িাাংলা কৃরষ/ হািী দাফনশ রিজ্ঞান ও প্রযরক্ত/
েটুয়াখালী রিজ্ঞান ও প্রযরক্ত/ মাওলানা ভািানী রিজ্ঞান ও প্রযরক্ত/ ঢাকা প্রফকৌশল ও প্রযরক্ত/ রািশাহী প্রফকৌশ ল ও প্রযরক্ত/
চট্টগ্রাম প্রফকৌশল ও প্রযরক্ত/ খুলনা প্রফকৌশল ও প্রযরক্ত/ িাতীয় করি কািী নিরুল ইিলাম রিজ্ঞান ও প্রযরক্ত/ ক্ষনায়াখালী
রিজ্ঞান ও প্রযরক্ত/ িগন্নাে/ কুরমল্লা/ চট্টগ্রাম ভযাফটররনারী এন্ড এরনম্যাল িাইন্স/ রিফলট কৃরষ রিশ্বরিদ্যালয়/ র্ফশার রিজ্ঞান ও
প্রযরক্ত রিশ্বরিদ্যালয়/ িাাংলাফদশ ইউরনভারি তটি অি প্রফেশনালস্ (রিইউরে)/ ক্ষিগম ক্ষরাফকয়া রিশ্বরিদ্যালয়/ োিনা রিজ্ঞান ও
প্রযরক্ত রিশ্বরিদ্যালয়/ িঙ্গিন্ধু ক্ষশখ মুরিবুর রহমান রিজ্ঞান ও প্রযরক্ত রিশ্বরিদ্যালয়/ িররশাল রিশ্বরিদ্যালয়/ িাাংলাফদশ
ক্ষটক্সটাইল/ রাঙ্গামাটি রিজ্ঞান ও প্রযরক্ত রিশ্বরিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি/ িঙ্গিন্ধু ক্ষশখ মুরিবুর রহমান ক্ষমররটাইম ইউরনভারি তটি/
ইিলারম আররি রিশ্বরিদ্যালয়/ চট্টগ্রাম ক্ষমরিফকল/রািশাহী ক্ষমরিফকল/রিীন্দ্র/িঙ্গিন্ধু ক্ষশখ মুরিবুর রহমান রিরিটাল
ইউরনভারি তটি/ ক্ষশখ হারিনা/ খুলনা কৃরষ রিশ্বরিদ্যালয়/ িঙ্গমাতা/ফশখ েরিলাতুফন্নছা মুরিি রিজ্ঞান ও প্রযরক্ত
রিশ্বরিদ্যালয়/রিফলট ক্ষমরিফকল রিশ্বরিদ্যালয়/e½eÜz †kL gywReyi ingvb A¨vwf‡qkb A¨vÛ A¨v‡iv‡¯úm wek¦we`¨vjq।

িদয় অিগরত ও েরিতী কার্ তাফে অনুরলরেঃ
০১।
েররচালক, আইএমরিটি, ইউরিরি, ঢাকা (করমশফনর ওফয়িিাইফট Upload করার িন্য)।
০২।
একার্ন্ িরচি, ক্ষচয়ারম্যান মফহাদফয়র দপ্তর, ইউরিরি, ঢাকা।
০৩-০৫।
রিরনয়র িহ: িরচি/িহকারী িরচি, িদস্য মফহাদফয়র দপ্তর, ইউরিরি, ঢাকা
০৬।
ব্যরক্তগত কমতকততা, িরচি মফহাদফয়র দপ্তর, ইউরিরি, ঢাকা।
০৭-০৮।
নরে/মহানরে।
/
আখতার ক্ষেররি
িহকারী েররচালক ( বৃরত্ত ও ক্ষেফলারশে শাখা)
ররিাচ ত িাফেতাট এন্ড োিরলফকশন রিভাগ
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