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लागि: सबै FP&M कर्मचारीहरू (uwofficial-fpm@lists.wisc.edu)  

द्वारा: अर्म र प्रशासनका उपकुलपति (Vice Chancellor for Finance & Administration) Laurent Heller 

गिगि: अक्टोबर १५, तबहान ९ बजे 

गिषय: FP&M नेितृ्व टोलीका लाति अको कदर्हरू 

 

सबै FP&M कर्मचारीहरूका लाति, 

 

हार्ीलाई र्ाहा तर्यो तक यो तदन आउने तर्यो । र् भारी र्टुुको सार् िपाईहंरू सबैलाई बिाउन चाहन्छु तक Alan Fish को 

UW-Madison र्ा अतन्िर्, अतन्िर् तदन, नोभेम्बर ३० र्ा हुनेछ । जस्िै हार्ी Alan को UW-Madison को सबैभन्दा 

हालसालका योिदानहरू र्नाउन ियार हुन्छौं, र् उनले िि वर्म हाम्रो टोलीर्ा ल्याएको नेितृ्वको लाति कृिज्ञिा व्यक्त िनम 

चाहन्छु । एक तवशेर् व्यतक्तले र्ात्र अवकाश छोडेर छ र्तहनाबाट एक बर्मर्ा पररणि िनम सक्दछन । हालको तवश्वव्यापी 

र्हार्ारीको बीचर्ा यसो िनुम अझै बेजोड व्यतक्तले र्ात्र सक्दछन ्। यस र्हत्त्वपणूम भतूर्कार्ा उनको तस्र्र र्ािमदशमन र अनभुवी 

नेितृ्व पाएकोर्ा र् धेरै भाग्यशाली र्हससु िदमछु र र्लाई लाग्दछ तक िपाईहंरू सबैले पतन त्यस्िै र्हससु िनुमभयो । 

 

त्यसो भए, अब के हुन्छ? र् यो घोर्णा िनम खशुी छु तक नोभेम्बर २३ दतेख Rob Cramer पररसर योजना र व्यवस्र्ापनको 

(Facilities, Planning & Management) अन्िररर् उपकुलपतिको रूपर्ा रहन सहर्ि भएका छन ्। तनरन्िर COVID-

19 तवश्वव्यापी र्हार्ारीको सङ्कटको बेलार्ा, र् आशा िदमछु तक Rob ले यस िाह्रो सर्यर्ा FP&M र क्याम्पस 

सर्दुायका लाति आफ्नो िहन अनभुव र तस्र्र नेितृ्व प्रदान िनम यस पदर्ा केही सर्य रहनेछन ्। 

 

Rob सँि UW-Madison, प्रशासन तवभाि, UW प्रणाली, र हाम्रा कायमहरूलाई सर्र्मन िन ेप्रतियाहरू बारे तवस्ििृ ज्ञान र 

अनभुव छ । Rob हालसालै University of Wisconsin प्रणाली प्रशासनका उप-राष्ट्रपतिको रूपर्ा रहकेा तर्ए, जनु 

भतूर्का उनले जनवरी २०१७ साल दतेख तनभाएका छन ्। आफ्नो विमर्ान पदर्ा, Rob र्ानव संसाधन, सचूना प्रतवतध, सचूना 

सरुक्षा, पुँजी योजना, पररयोजना व्यवस्र्ापन, र UW प्रणालीको प्रशासतनक सेवाहरूको कायामलयहरू तनरीक्षण िदमछन ्। 

UW-Madison का पवूम छात्र, Rob यसभन्दा पतहले UW-Platteville र्ा प्रशासतनक सेवाका उपकुलपति, तवस्कतन्सन 

राज्यको भवन आयोि सतचव, र राज्य पररसर तवभािका प्रशासकका रूपर्ा तर्ए र सार् ैUW प्रणालीको COVID-19 

तवश्वव्यापी र्हार्ारी प्रति प्रतितियाको नेितृ्व िनम सहयोि परु् याएका छन ्। र्लाई तवश्वास छ तक Rob का अनभुवका कारण 

सतजलो हुनेछ र िपाईहंरूले हालसालैका वर्महरू र तवशेर् िरी पतछल्लो १२ र्तहनार्ा िनुमभएका र्हान ्प्रिति िरररहन 

सक्नहुुन्छ ।  
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र्लाई र्ाहा छ तक िपाई ंFP&M र्ा स्र्ायी नेितृ्व रहोस ्भन्ने चाहनहुुन्छ र त्यो तस्र्रिा हाम्रो दीघमकालीन प्रिति र 

सफलिाको लाति एकदर्ै र्हत्त्वपणूम छ । सार्ान्य पररतस्र्तिहरूर्ा हार्ी यो पदको लाति हार्ी अतहलेसम्र् िपाईहंरू सबैको 

प्रतितियाका सार् पणूम रातष्ट्रय खोजीर्ा लाग्ने तर्य  ँ। यात्रा क्षर्िाहरू र यस प्रतियार्ा संलग्न हुन िपाईकंो सर्य सतहि, यस 

र्हार्ारीले संसाधनहरूर्ा ल्याएको प्रतिबन्धहरूका कारण, हार्ीले सरुतक्षि र पणूम रूपर्ा यसलाई परूा िनम नसकेसम्र् यस 

खोजीलाई तिला िरेका छौं । 

 

अको वर्म सङ्कट तस्र्र भएपतछ र् Rob र FP&M का बाँकी नेितृ्व टोलीसँि स्र्ायी स्र्ानापन्नको लाति सर्यसीर्ा र 

प्रतिया तवकास िनम तर्लेर कार् िनेछु । यी योजनाहरू तवकास हुने िर्र्ा हार्ी िपाईहंरूलाई सतूचि राख्नेछौं । 

 

यस वर्म प्रस्ििु भएका हरेक चनु तिको लाति FP&M टोली ियार भएको छ । UW-Madison प्रतिको िपाईकंो तनरन्िर 

लतचलोपना, िपाईकंो सर्पमण, र िपाईकंो प्रतिबद्धिाको लाति धन्यवाद । कृपया Alan को उदाहरणीय सेवाको लाति 

धन्यवाद तदन र हाम्रो क्याम्पस र FP&M टोलीर्ा Rob Cramer लाई स्वािि िनम र्लाई सार् तदनहुोस ्। 

 
धेरै धन्यवाद, 

 

 

Laurent Heller 


