
কিৃষই সমিৃ
বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট

(িবনা) 
বাকিৃব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 

বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.০৬.০০১.১৮.৩৩২ তািরখ: 
১৭ জনু ২০২০

৩ আষাঢ় ১৪২৭

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
          অ  ইনি িটউেটর  মামলা পিরচালনা কিমিট   িনে া ভােব পূনগঠন করা হেলা:

িমক নং কমকতার নাম ও পদবী কিমিটেত অব ান
১। ড. মা. িসি র রহমান, িপএসও, প িফিজওলিজ িবভাগ সভাপিত
২। ড. মা. ই ািহম খিলল, িপএসও, উি দ রাগত  িবভাগ সদ
৩। ড. মাহা দ মাহববুলু হক, উপ-পিরচালক ( শাসন) সদ -সিচব

কিমিটরকিমিটর  কাযপিরিধঃকাযপিরিধঃ
(১) অিফেসর সকল মামলা পযােলাচনাপূবক িতিট মামলার াথিমক জবাব তরী কের কতপৃ  বরাবর পশ
করেত হেব।
(২) মামলা পিরচালনায় দািয় া  আইনজীবীর সােথ যাগােযাগ র া এবং সকল কার সহেযািগতা করেত
হেব।
(৩) মামলা সং া  হালনাগাদ তথ  পিরচালক ( শা. ও সা. সা.) মেহাদয়েক যথাসমেয় দান করেত হেব।
মামলা পিরচালনা কিমিটর েত ক সদ েক িতিট মামলার জ  একক দািয়  দান করেত হেব।

       ০২।  এই আেদশ যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা। এতদসং া  পূেবর অিফস আেদশ
বািতল বেল গণ  হেব।

িবতরণঃিবতরণঃ কিমিটর স ািনত সদ বৃ ।

১৭-৬-২০২০
ড. মাহা দ মাহববুলু হক
উপপিরচালক ( শাসন)

ন র:
১২.২৪.০০০০.২০১.০৬.০০১.১৮.৩৩২/১(১২)

তািরখ: ৩ আষাঢ় ১৪২৭
১৭ জনু ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ধান ব ািনক কমকতা, প িফিজওলিজ িবভাগ, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট

১



২) ধান ব ািনক কমকতা, উি দ রাগত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৩) উপপিরচালক (চলিত দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৪) িবনা’র পিরচালক মেহাদয়গেণর ব াি গত কমকতা
৫) িবনা’র ওেয়বসাইট ও অ া  মাধ েম চার
৬) সংে  কমকতােদর ব ি গত নিথ, শাসন শাখা
৭) সংি  নিথ, শাসন শাখা
৮) মা ার ফাইল, শাসন শাখা

১৭-৬-২০২০
ড. মাহা দ মাহববুলু হক
উপপিরচালক ( শাসন)

২


