
                                                                                                

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বিক্ষক সবিবির কার্ যবিি যাহী পবরষদ্ বিি যাচি ২০২৩-এ 

অধ্যাপক ড. মিাোঃ আইিুল ইসলাি সভাপবি ও অধ্যাপক ড. আিুল কালাি মিাোঃ 

লুৎফর রহিাি সাধ্ারণ সম্পাদ্ক 

 

 
 

২১ বডসসম্বর ২০২২- িুধ্িার সকাল ৯টা মথসক দ্ুপুর ২.৩০টা পর্ যন্ত জগন্নাথ 

বিশ্ববিদ্যালয় বিক্ষক সবিবির বিি যাচি ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালসয়র মকন্দ্রীয় বিলিায়িসি 

অিুষ্ঠিি হয়। বিক্ষক সবিবির কার্ যবিি যাহী পবরষদ্ বিি যাচি ২০২৩-এ ২৯৩ মভাট 

মপসয় অথ যিীবি বিভাসগর অধ্যাপক ড. মিাোঃ আইিুল ইসলাি সভাপবি এিং এিং 

৩৩৪ মভাট মপসয় রসায়ি বিভাসগর অধ্যাপক ড. আিুল কালাি মিাোঃ লুৎফর রহিাি 

সাধ্ারণ সম্পাদ্ক পসদ্ বিি যাবচি হসয়সেি।  

 

২৭৬ মভাট মপসয় সহ-সভাপবি পসদ্ গবণি বিভাসগর অধ্যাপক ড. মিাোঃ সসরায়ার 

আলি, ২৮৩ মভাট মপসয় মকাষাধ্যক্ষ পসদ্ িযাসিজসিন্ট স্টাবডজ বিভাসগর 

সহসর্াগী অধ্যাপক ড. মিাোঃ বিরাজ মহাসসি এিং ২৯৩ মভাট মপসয় র্ুগ্ম সাধ্ারণ 

সম্পাদ্ক পসদ্ উদ্ভিদ্বিজ্ঞাি বিভাসগর সহসর্াগী অধ্যাপক ড. এ. এি. এি. মগালাি 

আদ্ি বিি যাবচি হসয়সেি। 



                                                                                                
 

এোড়াও সদ্সয পসদ্ ৩৩৪ মভাট মপসয় সিাজকি য বিভাসগর অধ্যাপক ড. মিাোঃ 

আিুল মহাসসি, ৩২৮ মভাট মপসয় পবরসংখ্যাি বিভাসগর অধ্যাপক ড. মিাোঃ বেদ্ভিকুর 

রহিাি, ২৭৪ মভাট মপসয় রসায়ি বিভাসগর অধ্যাপক ড. মিাোঃ সসয়দ্ আলি, ২৬৮ 

মভাট মপসয় বফিযান্স বিভাসগর সহকারী অধ্যাপক আসয়িা আক্তার, ২৬৫ মভাট 

মপসয় িাসয়াকযাবিবি এন্ড িবলকুযলার িাসয়ালদ্ভজ বিভাসগর সহসর্াগী অধ্যাপক ড. 

মিাোঃ রবফকুল ইসলাি, ২৫৭ মভাট মপসয় দ্ি যি বিভাসগর সহকারী অধ্যাপক িুসরাি 

জাহাি পান্না, ২৫৫ মভাট মপসয় অথ যিীবি বিভাসগর সহকারী অধ্যাপক দ্ীবপকা 

িজিুদ্ার, ২৫৫ মভাট মপসয় সিাজবিজ্ঞাি বিভাসগর সহসর্াগী অধ্যাপক ড. মিাোঃ 

রবফকুল ইসলাি, ২৫৩ মভাট মপসয় ইসলাবিক স্টাবডজ বিভাসগর অধ্যাপক ড. 

মিাহাম্মদ্ িুরুল আবিি এিং ২৫২ মভাট মপসয় ভূসগাল ও পবরসিি বিভাসগর 

সহসর্াগী অধ্যাপক ড. মিাোঃ আব্দলু িাসলক বিি যাবচি হসয়সেি। 

 

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বিক্ষক সবিবির বিি যাচি ২০২৩-এর প্রধ্াি বিি যাচি কবিিিার 

ও প্রাবণবিদ্যা বিভাসগর অধ্যাপক ড. মিাোঃ আিদ্ুল আলীি ফলাফল ম াষণা কসরি। 

বিি যাচসি কবিিিার বহসসসি দ্াবয়ত্ব পালি কসরি পদ্াথ যবিজ্ঞাি বিভাসগর অধ্যাপক 

ড. মিাোঃ কুিুি উদ্ভিি, সিাজবিজ্ঞাি বিভাসগর অধ্যাপক ড. সাবিিা িরিীি, 

িৃবিজ্ঞাি বিভাসগর সহসর্াগী অধ্যাপক কাজী বিজািুর রহিাি এিং ইবিহাস 

বিভাসগর সহকারী অধ্যাপক মিাোঃ হাসাি িবফজরু রহিাি। 

 

বিি যাচসি ৬৭৫ জি মভাটাসরর িসধ্য ৫০৫ জি বিক্ষক িাসদ্র মভাটাবধ্কার প্রসয়াগ 

কসরসেি। বিশ্ববিদ্যালসয়র উপাচার্ য (ভারপ্রাপ্ত) এিং মেজারার অধ্যাপক ড. 

কািালউিীি আহিদ্ বিি যাচি চলাকালীি সিয় মকন্দ্র পবরদ্ি যি কসরি।  

 

বিি যাবচি প্রবিবিবধ্গণ উপাচার্ য (ভারপ্রাপ্ত) ও মেজারার অধ্যাপক ড. কািালউিীি 

আহিদ্-এর সাসথ মসৌজিয সাক্ষাৎ কসরি। এসিয় উপাচার্ য (ভারপ্রাপ্ত) িসহাদ্য় 

িাসদ্রসক  িুদ্ভক্তর্ুসের মচিিা ও জাবির বপিা িঙ্গিনু্ধ মিখ্ িুদ্ভজিুর রহিাি এর 

আদ্ি যসক সিবিি মরসখ্ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সক একষ্ঠট আধ্বুিক এিং 

আন্তজযাবিক িাসির বিশ্ববিদ্যালয় বহসসসি গসড় মিালার জিয সিাইসক একসাসথ 

কাজ করার আহিাি জািাি। 

 


