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বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 
বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২১.০০১.২০.১৯৫ তািরখ: 
১৯ মাচ ২০২০

৫ চ  ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

          গত ২১-০১-২০২০ ি : তািরেখ িনেয়াগ ত  ব ািনক কমকতােদরেক িনে া ভােব িবভাগ িনধারণ ও পদায়ন করা
হেলা:

িমকিমক   নংনং ন ামন াম  পদ ায়নপদ ায়ন //বত মানবত মান   কম লকম ল সংসং   িবভাগিবভাগ
১.  মা: মাহ র রহমান িবনা উপেক  নামগ বােয়ােটকেনালিজ

 িবভাগ
২. মা: মােশ ল ইসলাম িবনা উপেক  গাপালগ উ ানত  িবভাগ

 িবভাগ
৩. মা: মাতােববর রহমান িবনা উপেক  রং র এআরইিড

৪. মা: আশরা ল আলম িবনা উপেক  নায়াখালী ি কা িব ান
 িবভাগ

৫. মা: তা ল ইসলাম িবনা উপেক  নামগ উি দ জনন 
িবভাগ

৬. অং িসং হ া মারমা িবনা উপেক  খাগড়াছিড় িষত  িবভাগ

৭. ফয়সাল আহে দ িবনা উপেক  মা রা উি দ জনন 
িবভাগ

৮. মা: সিলম রজা িবনা উপেক  সাত ীরা ি কা িব ান
 িবভাগ

৯. মা: িরপন হােসন িবনা উপেক  সাত ীরা ি কা িব ান 
িবভাগ

১০. মা: মাজাে ল হক িবনা উপেক  খাগড়াছিড় এআরইিড

১১. মা: কাওসার আলম নািদম িবনা উপেক  নায়াখালী বােয়ােটকেনালিজ  
িবভাগ

১২. মাছা: রাকাইয়া লতানা িবনা উপেক  মা রা উি দ জনন 
িবভাগ

১৩. অিপতা সন িবনা উপেক  িম া বােয়ােটকেনালিজ 
িবভাগ

১৪. সয়দ ইশিতয়াক আকতার িবনা উপেক  গাপালগ কীটত
 িবভাগ

১৫. মা: মিশউর রহমান িবনা উপেক  ঈ রদী উি দ জনন 
িবভাগ

১



১৬. সয়দ তানভীন আিবর িষ েকৗশল িবভাগ িষ েকৗশল
 িবভাগ

          পরবত  িনেদশ না দয়া পয  কমকতাগণ পদায়ন/বিণত বতমান কম েল কমরত থাকেবন। ােদর চাকিরর অ া
শতাবলী অপিরবিতত থাকেব।
         যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এই আেদশ জাির করা হেলা।

১৯-৩-২০ ২০

মাহা দ মাহ ল হক
উপপিরচালক (চলিত দািয় )

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২১.০০১.২০.১৯৫/১(৩৩) তািরখ: ৫ চ  ১৪২৬
১৯ মাচ ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক (চলিত দািয় ), পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২) সকল িবভাগীয ় ধান
৩)  ব ািনক কমকতা, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট(িবনা’র ওেয়বসাইেট

কােশর অ েরাধসহ)
৫) শাখা ধান, িবনা, ময়মনিসংহ
৬) উ তন ব ািনক কমকতা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) ি গত কমকতা, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১০) সংি  কমকতার ি গত নিথ, িবনা ময়মনিসংহ
১১) মা ার ফাইল, িবনা, ময়মনিসংহ

১৯-৩-২০ ২০

মাহা দ মাহ ল হক
উপপিরচালক (চলিত দািয় )

২


