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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশেনর আেয়াজেন ৪থ৪থ   িশিশ   িব েব রিব েব র   চ া েলচ া েল   মাক া েব ল ায়মাক া েব ল ায়
‘ ‘‘ ‘ Knowledge Dominat es  t he Per iod of 4IR & IoTKnowledge Dominat es  t he Per iod of 4IR & IoT
Bus ines s  Applic at ion’ ’  Bus ines s  Applic at ion’ ’  শীষক িবষয়িভি ক এক  কমশালা আগামী ২৮ িডেস র ২০২২
তািরখ ধবার সকাল ১০.০০টায় কিমশেনর অিডেটিরয়াম (৬  তলা)-এ অ ি ত হেব। উে াধনী অ ােন
কিমশেনর স ািনত সদ  ও ইেনােভশন েমর আ ায়ক েফসর ড. হা দ আলমগীর ধান অিতিথ
িহেসেব উপি ত থাকার সদয় স িত াপন কেরেছন। কিমশেনর সিচব ড. ফরেদৗস জামান উে াধনী
অ ােন সভাপিত  করেবন। উ  কমশালায় কিমশেনর িনে  বিণত কমকতাগণেক অংশ হেণর জ
কিমশন ক পে র অ েমাদন েম মেনানয়ন দান করা হেলা:

. নং নাম, পদবী ও িবভাগ ( জ তার মা সাের নয়)
১. জনাব রনাহার বগম িশউলী   উপ-সিচব (িল াল), শাসন িবভাগ
২. জনাব মাহা দ কিব ল হাসান, উপ-পিরচালক (লাইে ির ও ড েমে শন), িরসাচ সােপাট এ  পাবিলেকশন

িবভাগ
৩. জনাব দওয়ান গালাম সােরায়ার, উপ-পিরচালক, িরসাচ সােপাট এ  পাবিলেকশন িবভাগ
৪. জনাব শাহ মাহা দ আিম ল ইসলাম, উপ-পিরচালক, পিরক না ও উ য়ন িবভাগ
৫. জনাব হ দ নাজ ল ইসলাম, উপ-পিরচালক, এসিপিকউএ িবভাগ
৬. জনাব মৗিল আজাদ, উপ-পিরচালক, পাবিলক িব িব ালয় ােনজেম  িবভাগ
৭. জনাব মাহাঃ রাক ামান, উপ-পিরচালক, বসরকাির িব িব ালয় িবভাগ
৮. জনাব িব  মি ক, উপ-পিরচালক, এসিপিকউএ িবভাগ
৯. জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম শখ, উপ-পিরচালক, পাবিলক িব িব ালয় ােনজেম  িবভাগ
১০. জনাব মাহা দ মিনর উ াহ, উপ-পিরচালক, আইএমিস  িবভাগ
১১. জনাব িশবান  শীল, উপ-পিরচালক, পিরক না ও উ য়ন িবভাগ
১২. জনাব রাকসানা লায়লা, উপ-পিরচালক, পিরক না ও উ য়ন িবভাগ
১৩. জনাব মাহা দ শর আলী সাবরী, উপ-পিরচালক, জনােরল সািভেসস, এে ট এ  ইি িনয়ািরং িবভাগ
১৪. জনাব মাঃ মা ািফ র রহমান, একা  সিচব (উপ-সিচব), চয়ার ান মেহাদেয়র দ র, শাসন িবভাগ
১৫. জনাব রােবয়া খ কার, উপ-পিরচালক, বসরকাির িব িব ালয় িবভাগ
১৬. ড. মাঃ মিহ লু আহসান, উপ-পিরচালক, বসরকাির িব িব ালয় িবভাগ
১৭. জনাব এস, এম, খান জাহান আলী, উপ-পিরচালক, জনােরল সািভেসস, এে ট এ  ইি িনয়ািরং িবভাগ
১৮. জনাব মাঃ মা ািফজার রহমান, উপ-পিরচালক, অথ ও িহসাব িবভাগ
১৯. জনাব মাঃ লতান মাহ দ, উপ-পিরচালক, জনােরল সািভেসস, এে ট এ  ইি িনয়ািরং িবভাগ
২০. জনাব হা দ মা দ হােসন, উপ-পিরচালক, জনােরল সািভেসস, এে ট এ  ইি িনয়ািরং িবভাগ

১



২১. জনাব রাইয়া ফারহানা, উপ-পিরচালক (ই ার াশনাল কা-অপােরশন এ  কালাবেরশন), শাসন
িবভাগ

২২. জনাব মাঃ আঃ মা ান, উপ-পিরচালক, অথ ও িহসাব িবভাগ
২৩. জনাব রখা রানী বাকচী, উপ-পিরচালক, িরসাচ সােপাট এ  পাবিলেকশন িবভাগ
২৪. জনাব নািসমা আ ার খা ন, উপ-পিরচালক, পাবিলক িব িব ালয় ােনজেম  িবভাগ
২৫. জনাব মাহা দ আ ল মা ান, উপ-পিরচালক, জনসংেযাগ ও ত  অিধকার িবভাগ
২৬. জনাব মাঃ এমদা ল হক, উপ-পিরচালক, অথ ও িহসাব িবভাগ
২৭. জনাব জালাল আহ দ, উপ-পিরচালক, অথ ও িহসাব িবভাগ
২৮. জনাব মাঃ গালাম মা ফা, উপ-পিরচালক, িরসাচ সােপাট এ  পাবিলেকশন িবভাগ
২৯. জনাব সরাত শািরতা, উপ-পিরচালক/িসিনয়র া াম অিফসার (ইউিডএল), আইএমিস  িবভাগ
৩০. জনাব মাঃ আ ল আলীম, উপ-পিরচালক, অথ ও িহসাব িবভাগ
৩১. জনাব মাঃ আসা ামান, উপ-সিচব, শাসন িবভাগ
৩২. জনাব মাঃ হািফ র রহমান,  উপ-পিরচালক, অথ ও িহসাব িবভাগ

উে ,কমশালায় অংশ হেণর জ  মেনানীত কমকতাগণেক যথাসমেয় অ ান েল উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা
হেলা।

২১-১২-২০২২
মাহা দ মাক র রহমান ইঁয়া

পিরচালক (ইনফরেমশন ােনজেম ,
কিমউিনেকশন এ  িনং িবভাগ)

ন র: ৩৭.০১.০০০০.০৫৫.৫৬.০০৪.২২.১০৫/১(৭) তািরখ: ১ পৗষ ১৪২৯
১৬ িডেস র ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) অিতির  পিরচালক / িসিনয়র আই  ইি িনয়ার , ইনফরেমশন ােনজেম , কিমউিনেকশন এ  িনং অ িবভাগ,
বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন (কিমশেনর ওেয়ব সাইেটর ইেনােভশন বে  আপেলােডর অ েরাধ করা হেলা)
২) িপএস (উপ-সিচব), চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৩) সহকারী সিচব, সদে র দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৪) ি গত কমকতা (িপ ও) , সিচবালয় ও শাসন িবভাগ, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৫) িনরাপ া কমকতা, শাসন শাখা, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন (কিমশেনর অিডেটিরয়াম ত রাখার

েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধ করা হেলা)
৬) শাসিনক কমকতা , শাসন শাখা, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন (অি ম উে ালন বক সকােলর না া ও

েরর খাবার সরবরােহর েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধসহ)
৭) নিথ, ইউিজিস

২১-১২-২০২২
রিবউল ইসলাম
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িসিনয়র সহকারী পিরচালক (অিতির  দািয় )
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