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 ২৮ �ম ২০২০ 

��াপন 
 

সংি�� সকেলর অবগিতর জ� জানােনা যাে� �য, �াণঘাতী কেরানা ভাইরাস (�কািভড-১৯) িব��াপী মহামারী আকার ধারণ করায় �দশ�াপী 
এর সং�মন ও �াপক িব�ার �রাধকে� সরকার গত ২৬-০৩-২০২০ তািরখ সকল সরকাির, আধা সরকাির, �ায়�শািসত ও �বসরকাির  
�িত�ােন সাধারণ �� �ঘাষণা কের। সময় সময় এ ��র �ময়াদ �ি��ব �ক ৩০-০৫-২০২০ তািরখ পয �� িনধ �ারণ করা হয়। ২৮-০৫-২০২০ 
তািরেখ মি�পিরষদ িবভাগ হেত জারী�ত এক� ��াপেন িবিভ� শত� �িতপালন �ােপে� আগামী ৩১-০৫-২০২০ তািরখ �থেক সীিমত 
আকাের সকল সরকাির, আধা সরকাির, �ায়�শািসত ও �বসরকাির �িত�ান �েল �দয়ার িস�া� জানােনা হেয়েছ (কিপ সং��)। উ� 
িস�াে�র পিরে�ি�েত আগামী ১৫-০৬-২০২০ তািরখ পয �� পাবিলক ও �বসরকাির িব�িব�ালয়স�েহর যাবতীয় কায ��ম ব� থাকেব। তেব 
অনলাইন �কাস �/িডে�� লািন �ং অ�াহত রাখা যােব। 
 

এমতাব�ায়, �কািভড-১৯ �থেক �র�ার �ােথ � �া�� ম�ণালয় ক��ক িনেদ �িশত সামািজক �র�সহ সকল �া��িবিধ িনি�তকরেণর লে�� 
সকল পাবিলক ও �বসরকাির িব�িব�ালয় ক��প�সহ সংি�� সকলেক ইউিজিস ক��পে�র সােথ সা�াত ও সরাসির সভা আহবান পিরহার 
কের ভা��য়াল সভা, প� �যাগােযাগ এবং ই-�মইেলর মা�েম �েয়াজনীয় কায ��ম স�াদেনর জ� অ�েরাধ জানােনা হ’ল। 
 

সং�ি�: বণ �না �মাতােবক। 

 ক��পে�র িনেদ �শ�েম, 

 
২৮-০৫-২০২০ 

ড. �ফরেদৗস জামান 
সিচব (অিতির� দািয়�) 

�মাবাইলঃ ০১৭০৮-৯১৯১১০ 
ই-�মইলঃ ferdousugc@gmail.com 

িবতরণঃ 
১-৪৬। �রিজ�ার, সকল পাবিলক িব�িব�ালয়। 
৪৭-১৪৭। �রিজ�ার, সকল �বসরকাির িব�িব�ালয়।  
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 ২৮ �ম ২০২০ 
সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ�ঃ 
১-৯। পিরচালক (অথ � ও িহসাব/পিরক�না ও উ�য়ন/িরসাচ � সােপাট � এ� পাবিলেকশন/পাবিলক িব�িব�ালয় �ােনজেম�/�বসরকাির 

িব�িব�ালয়/আইএমিস�/এসিপিকউএ/জনসংেযাগ ও ত� অিধকার/�জনােরল সািভ �েসস এ� এে�ট িবভাগ), ইউিজিস, ঢাকা। 
১০। জনাব �মাঃ রােহদ �হােসন, উপসিচব, সম�য় শাখা, মা�িমক ও উ�িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১। জনাব তাহিমনা রহমান, িসে�ম এনািল�, আইএমিস� িবভাগ, ইউিজিস, ঢাকা (��াপন� ইউিজিস’র ওেয়বসাইেট �কেশর 

অ�েরাধসহ)। 
১২। িসিনয়র সহকারী সিচব, �চয়ার�ান মেহাদেয়র দ�র, ইউিজিস, ঢাকা। 
১৩-১৫। িসিনয়র সহকারী সিচব/ সহকারী সিচব সদ� মেহাদয়গেণর দ�র, ইউিজিস, ঢাকা। 
১৬। সিচব মেহাদেয়র �ি�গত কম �কত�া, ইউিজিস, ঢাকা। 
১৭-১৮। নিথ/মহানিথ। 
  

২৮-০৫-২০২০ 
জাফর আহ�দ জাহা�ীর 

��সিচব 
�মাবাইলঃ ০১৭১৬-৬০৬৯৬০ 

ই-�মইলঃ jahanger@ugc.gov.bd 
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