
  

Cramer लाई नयााँ अर्थ र प्रशासनका उपकुलपतिको घोषणा 

 
UW–Madison ले Rob Cramer, एक अनुभवी प्रशासक र हालको अन्तररम अर्थ र प्रशासनका उपकुलपतत, यो 

भतूमकामा स्र्ायी रूपमा कायथरत रहनेछन् । 

 
“Rob सँग यी महत्त्वपरू्थ यतूनटहरूको नेततृ्व गनथ र हाम्रो तवश्वतवद्यालयको सफलतालाई समर्थन गनथ सबै उपकरर्, अनुभव र 

ज्ञान छ," कुलपतत Rebecca Blank भन्नुहुन्छ । "बदलको यो महत्त्वपरू्थ समयमा उनको तस्र्र उपतस्र्ततको म प्रशंसा 

गदथछु ।" 

 
"तवश्वतवद्यालय एक महत्त्वपरू्थ मोडमा छ र आज र भोतल तवस्कतन्सनलाई समर्थन गनथको लातग यसलाई सफल बनाउन हामी 

धेरै केतन्ित हुनुपदथछ," Cramer भन्नुहुन्छ । 

 
"अन्तररम उपकुलपततको रूपमा सेवा गनथ पाउनु सम्मानको कुरा हो," वहा ँर्प्नुहुन्छ । "मेरो लातग यो तवस्कतन्सन, UW 

प्रर्ाली, र UW–Madison का व्यतिहरूको सेवा गनथ पाउन ुतवशेषातधकार हो र जारी राख्ने अवसरको लातग म कृतज्ञ छु । 

 
UW–Madison का एक पवूथ छात्र, Cramer मे २०२१ सालमा Laurent Heller को Johns Hopkins 

University तफथ को प्रस्र्ान पतछ अन्तररम उपकुलपतत को रूपमा शरुू गनुभएको तर्यो । 

 
त्यो भन्दा पतहले, उहाँले UW–Madison मा पररसर, योजना र व्यवस्र्ापनको संयिु उपकुलपतत र तवस्कतन्सन 

तवश्वतवद्यालय प्रर्ालीको प्रशासनको उपाध्यक्षको रूपमा सेवा गनुथभएको तर्यो । UW प्रर्ालीमा वहाँले मानव संसाधन, 

सचूना प्रतवतध, सचूना सरुक्षा, पूंजी योजना, पररयोजना व्यवस्र्ापन र प्रशासतनक सेवाहरूको कायाथलयहरूको तनरीक्षर् 

गनुथभएको तर्यो । 

 
आफ्नो पेशागत कायथको शरुूवातमा, Cramer UW–Platteville मा प्रशासतनक सेवाहरूको उपकुलपतत, तवस्कतन्सन 

भवन आयोगको राज्य सतचव र तवस्कतन्सन राज्य प्रशासन तवभागको राज्य सतुवधा तवभागको प्रशासकको रूपमा सेवा 

गनुथभएको तर्यो । 

 
Cramer UW–Madison मा हाल प्रशासतनक रूपान्तरर् कायथक्रम (ATP), कायथ शीषथक र कुल तलब (TTC) 

पररयोजना माफथ त कमथचारी तलब, तवतवध र समावेशी कायथबलको प्रततबद्धता, क्याम्पस तनमाथर् पररयोजनाहरूको 

आधतुनकीकरर् र अगातड बढ्न ेप्रयासहरू सार् ैराजस्व उत्पादन र बजेट प्रार्तमकताहरू व्यवस्र्ापन गनथ जारी राख्द ैहुनुहुन्छ । 

 

नेपाली / NEPALI 



UW–Madison को अर्थ र प्रशासनको उपकुलपततको कायाथलय तवश्वतवद्यालयको आतर्थक र प्रशासतनक कायथहरूको 

समग्र तनरीक्षर्को लातग तजम्मेवार छ, जसमा बजेट, सतुवधा योजना, व्यवसातयक सेवाहरू, मानव संसाधन, सावथजतनक सरुक्षा 

र यतुनभतसथटी हाउतजङ्ग समावेश छन् । 

  
१७ सदस्यीय खोज सतमतत Kris Olds, भगूोल तवभागका प्राध्यापकको अध्यक्षतामा कायाथरत तर्यो । 
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