
িষই স ি
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) 

বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 
বাংলােদশ 
শাসন শাখা

জ ির 
গাপনীয়

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৯৯.০০৪.১৮.১৩৭ তািরখ: 
২৭ ফ যা়ির ২০২১

১৪ ফা ন ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
         অ  িত ােনর আউটেসািসং এ জনবল জনসহ িরিভিজট কিম  ণগঠন করা হেলা: 

িমক নং                 নাম ও পদবী কিম েত অব ান
১। ড. মা. শহী ল ইসলাম, ধান ব ািনক কমকতা সভাপিত
২। মা. সািমউল হক, ব ািনক কমকতা সদ
৩। মা.আল-আরাফাত ত , ব ািনক কমকতা সদ
৪। তৗিফকা হােসন শািব, সহকারী পিরচালক (িসিনয়র ল) সদ
৫। ড. মা. কাম ামান, ধান ব ািনক কমকতা সদ -সিচব

কায পিরিধ:  কিম  ম নালেয় াব রেণর লে  আউটেসািসং সহ ন ন জনবেলর িরিভিজট াব
আগামী  ি শ (৩০) কাযিদবেসর মে  ণয়ন কের মহাপিরচালক মহাদয় বরাবর  জমা িদেবন ।

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

১-৩-২০২১
মা: তানিজ র রহমান ম ল
উপপিরচালক (চলিত দািয় )

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৯৯.০০৪.১৮.১৩৭/১(১২) তািরখ: ১৪ ফা ন ১৪২৭
২৭ ফ যা়ির ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল:( জ তার মা সাের নয় ) 
১) ধান ব ািনক কমকতা, িষত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২) ধান ব ািনক কমকতা, পিরক না ও উ য়ন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩) ব ািনক কমকতা, উি দ জনন িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪) ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) ব ািনক কমকতা, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) আইিস  শাখা, ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা

১



৭) সহকারী পিরচালক (িসিনয়র ল), শাসন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) ি গত সহকারী, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১০) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১১) সংিশ  নিথ, -, িবনা, ময়মনিসংহ
১২) মা ার ফাইল, -, িবনা, ময়মনিসংহ

১-৩-২০২১
তৗিফকা হােসন শািব

সহকারী পিরচালক (িসিনয়র ল)

২


