
িষই স ি
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) 

বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 
বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.০৬.০০১.১৮.১১৫ তািরখ: 
১৫ ফ যা়ির ২০২১

২ ফা ন ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

          অ  ইনি উট এর উ তন ব ািনক কমকতার পেদ পেদা িতর লে   ৮ (আট) জন ব ািনক কমকতার
াফাইল পাওয়া গেছ। এ ি েত  াফাইল ায়েনর িনিম  ৫ ( াচ) সদ  িবিশ  িনে া ভােব  এক  কিম

গঠন করা হেলা :

১। ড. এ. ক. এম জািকর হােসন, অ াপক, ফসল উি দ িব ান িবভাগ, বা িব, ময়মনিসংহ    - সভাপিত
২। ড. মা. িসি র রহমান, িসএসও (চলিত দািয় ), িবনা, ময়মনিসংহ                               - সদ
৩। ড. মাহ বা কািনজ হাসনা, িপএসও, িবনা, ময়মনিসংহ                                                - সদ
৪। ড. সািকনা খানম,  িপএসও, িবনা, ময়মনিসংহ                                                          - সদ
৫।জনাব মা. তািনিজ র রহমান ম ল, উপপিরচালক ( শাসন)                                    - সদ  সিচব

কিম র কাযপিরিধ:
         
         কিম  আগামী ৫ ( াচ) কাযিদবেসর মে  াফাইল ায়ন বক িতেবদন মহাপিরচালক মেহাদয় বরাবর
দািখল করেবন। াফাইল ায়ন কােজ শাসন শাখার ধান সহকারী জনাব মা. ছেরায়ার হােসন মা া সহেযািগতা
করেবন।

       ২। এই আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা।

১৫-২-২০২১
মা: তানিজ র রহমান ম ল
উপপিরচালক (চলিত দািয় )

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.০৬.০০১.১৮.১১৫/১(১৩) তািরখ: ২ ফা ন ১৪২৭
১৫ ফ যা়ির ২০২১

১



অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা( জ তার িভি েত নয়): 
১)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়বসাৈইেট

কােশর অ েরাধসহ)
২)  ব ািনক কমকতা (চলিত দািয় ), প িফিজওলিজ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩) ধান ব ািনক কমকতা, উি দ রাগত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪) ধান ব ািনক কমকতা, উি দ জনন িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) উপপিরচালক (চলিত দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১০) ি গত সহকারী, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১১) ি গত নিথ, িবনা, ময়মনিসংহ
১২) সংি  নিথ, িবনা, ময়মনিসংহ
১৩) মা ার ফাইল, িবনা, ময়মনিসংহ

১৫-২-২০২১
মা: তানিজ র রহমান ম ল
উপপিরচালক (চলিত দািয় )

২


