
িষই স ি
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) 

বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 
বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.০৬.০০১.১৮.১৩৫ তািরখ: 
০৩ মাচ ২০২১

১৮ ফা ন ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

           অ  িত ােনর ধান কাযালয়, ন ন ও রাতন আবািসক এলাকার উ য়ন লক মরামিত ও সং ার কাজ
কাজ েলা তদারিক করার জ  িনে াবিণতভােব তদারিক কিম  নগঠন করা হেলাঃ 

িমক নং নাম ও পদবী কিম েত অব ান
১। ড. মা. িসি র রহমান, িসএসও (চলিত দািয় ), প িফিজওলিজ িবভাগ সভাপিত
২। ড. মা. ৎফর রহমান মা া, িপএসও, কীটত  িবভাগ সদ
৩। জনাব মা. আ র রউফ, উপ-সহকারী েকৗশলী, েকৗশল শাখা সদ -সিচব

কাযপিরিধঃকাযপিরিধঃ
            কিম  িসিডউল অ যায়ী ধান কাযালয়  ও িবনা আ/এ (ন ন) এবং িবনা আ/এ ( রাতন) এর িনমাণ এর
মরামিত কাজ তদারিকসহ িবল পিরেশােধর াপাের পািরশ করেবন।

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

িবতরণঃিবতরণঃ কিম র স ািনত সদ ।

৩-৩-২০২১
মা: তানিজ র রহমান ম ল

উপপিরচালক ( শাসন)

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.০৬.০০১.১৮.১৩৫/১(১৩) তািরখ: ১৮ ফা ন ১৪২৭
০৩ মাচ ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২)  ব ািনক কমকতা, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট

১



৩)  ব ািনক কমকতা (চলিত দািয় ), প িফিজওলিজ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪) ধান ব ািনক কমকতা, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) সহকারী েকৗশলী (িসিভল), েকৗশল শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) া ামার, আইিস  শাখা ( িবনার ওেয়ব সাইেট কােশর জ ), বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) উপ-সহকারী েকৗশলী, েকৗশল শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১০) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১১) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১২) কিম  গঠন সং া  নিথ, শাসন শাখা
১৩) মা ার ফাইল, শাসন শাখা

৩-৩-২০২১
মা: তানিজ র রহমান ম ল

উপপিরচালক ( শাসন)

২


