
 রযজজস্ট্রায দপ্তয 

জগন্নাথ জফশ্বজফদ্যারয় 
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পযাক্স: (+৮৮০২) ৪৭১১৮৪৪৯ 

 

 

জজফ/প্রা-৩২/২০০৭/৬৫৯ তাজযখ: 
২৫ া «ফণ, ১৪২৮ 

০৯ আগস্ট , ২০২১ 
 

জফজ্ঞজপ্ত 
 

mswkøó mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbvw”Q †h, 15 AvM÷ RvZxq †kvK w`em-2021 cvjb Dcj‡ÿ RMbœv_ wek¦we`¨vjq 

miKvwi ¯̂v ’̄¨ wewa †g‡b I mvgvwRK `~iZ¡ eRvq †i‡L wb¤œewY©Z Kg©m~wP MÖnY K‡i‡Q:- 

 

(K) 15 AvM÷ 2021 ZvwiL iweevi m~‡h©v`‡qi mv‡_ mv‡_ wek¦we`¨vj‡qi K¨v¤úv‡m RvZxq cZvKv (Aa©bwgZ) I Kv‡jv 

cZvKv D‡Ëvjb Ges Kv‡jv e¨vR avib| 

 

(L) 15 AvM÷ iweevi mKvj 10.00 Uvq  RMbœv_ wek¦we`¨v‡qi gywRe g‡Â RvwZi wcZv e½eÜy †kL gywReyi ingvb-Gi   

cÖwZK…wZ‡Z kÖ×vÄwj wb‡e`b| 

 

(M) †KviAvb LZg, †`vqv gvnwdj I ZeviK weZiY:  

 ZvwiL  : 15 AvM÷, iweevi  

 mgq   :  ev` †hvni  

¯’vb   : RMbœv_ wek¦we`¨vjq †K›`ªxq Rv‡g gmwR` 

 

(N) Av‡jvPbv mfv :   

 ZvwiL      : 15 AvM÷, iweevi  

mgq   : ivZ 8:00 NwUKv  

 ¯’vb   : fvPz©¨qvj   

      wj¼   : https://bdren.zoom.us/my/jnuregistrar?pwd=MW1vUkJaWHVPc01zTVI5TkI1V0lrUT09 
      wgwUs AvBwW  :  202 133 4733 

      cvmIqvW©  :  123123 
 

 

উাচাম য ভদাদদয়য আদদক্রদভ, 

০৯-০৮-২০২১ 

                                                                                                              (প্রদকৌরী রভাোঃ ওজদুজ্জাভান) 

রযজজস্ট্রায 

জজফ/প্রা-৩২/২০০৭/৬৫৯ তাজযখ: 
২৫ া «ফণ, ১৪২৮ 

০৯ আগস্ট, ২০২১ 

দয় অফগজত ও কাম যাদথ য অনুজরজ (রজযষ্ঠতায জবজিদত নয়): 

১-৬. ডীন, কর অনুলদ, জজফ; 

৭-৮. জযচারক, জক্ষা ও গদফলণা ইনজস্টটিউট (IER)/ইনজস্টটিউট অফ ভডান য ল্াাংগুদয়দজ (IML), জজফ; 

৯-৪৪. রচয়াযম্যান, কর জফবাগ, জজফ; 

৪৫. গ্রন্থাগাজযক, রকন্দ্রীয় গ্রন্থাগায, জজফ; 

৪৬. প্রদবাস্ট, রফগভ পজজরাতুদন্নছা মুজজফ র, জজফ; 

৪৭. প্রক্টয, জজফ; ( প্রদয়জনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয অনুদযাধ কাদয) 

৪৮-৫৪. জযচারক (গদফলণা/ছাত্র কল্াণ/অথ য ও জাফ/উও/আইজটি রর(জজফ ওদয়ফ াইদট প্রচাদযয অনুদযাধ)/জআযআইজ/IQAC), জজফ; 

৫৫. যীক্ষা জনয়ন্ত্রক, যীক্ষা জনয়ন্ত্রক দপ্তয, জজফ; 

৫৬. প্রধান প্রদকৌরী, প্রদকৌর দপ্তয, জজফ; 

৫৭. জযফন প্রাক, জযফন পুর, জজফ; 

৫৮. রডপুটি রযজজস্ট্রায ও জএ টু জবজ, উাচাম য দপ্তয (উাচাম য ভদাদদয়য দয় অফগজতয জন্য), জজফ; 

৫৯. উ-জযচারক (অজডট), রেজাযায দপ্তয (রেজাযায ভদাদদয়য দয় অফগজতয জন্য), জজফ; 

৬০. রর প্রধান, অজডট রর, জজফ; 

৬১. উ-প্রধান রভজডদকর অজপায, রভজডদকর রন্টায, জজফ; 

৬২. কাযী রযজজস্ট্রায (জনযািায় দাজয়ত্বপ্রাপ্ত), জজফ; 

৬৩. কাযী জযচারক (যীযচচ যা), যীযচচ যা জক্ষা রকন্দ্র, জজফ; 

৬৪-৬৫. াংজিষ্ট নজথ/অজপ নজথ। 

 

         ০৯/০৮/২০২১ 

(রভাাম্মদ ভজরুর ইরাভ) 

রডপুটি রযজজস্ট্রায (প্রান)। 


