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বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) 

বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 
বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.০৬.০০১.১৮.৪২৩ তািরখ: 
০৮ সে র ২০২২

২৪ ভা  ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

             বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট এর বািষক কমস াদন ি র আওতায় সবা দান িত িত
(িস েজন  চাটার) বা বায়ন কমপিরক না ২০২২-২৩ অ যায়ী িস েজন চাটার পিরবী ণ কিম  িনে া ভােব

নগঠন করা হেলা:

. নং নাম ও পদবী কিম েত অব ান
১। ড. মা. ন ল ইসলাম, িসএসও (আরিস) আহবায়ক ( ফাকাল পেয় )
২। ড. শাম াহার বগম, িসএসও এবং ধান, উি দ জনন িবভাগ সদ
৩। ড. মা. কাম ামান, িপএসও এবং ধান, পিরক না শাখা সদ
৪। ড. মা. রাক ামান, এসএসও, িসএসও (আরিস) এর দ র সদ
৫। ড. মা. ই ািহম খিলল, িপএসও, উি দ রাগত  িবভাগ সদ  সিচব (িবক  ফাকাল পেয় )

কিম রকিম র   কাযপিরিধকাযপিরিধ ::
ক. কিম  িবনা’র িস েজন  চাটার অ যায়ী কায ম/ সবাস হ দান করা হে  িক না স িবষেয় মািসক িভি েত
পিরবী ণ করেবন এবং এ সং া  িতেবদন ণয়ন বক িষ ম ণালেয় রণ করেবন;
খ. এিপএ’র সবা দান িত িত কমপিরক না ২০২২-২৩ এর কায মস হ ল মা া অ যায়ী বা বায়ন কায ম
মিনটিরং করেবন;
গ. িবনা’র সবা দান িত িত (িস েজন চাটার) হালনাগাদ কায ম মিনটিরং করেবন;
ঘ. িবনা’র ওেয়বসাইেট সবা দান িত িত সবা ব  হালনাগাদ কায ম মিনটিরং করেবন;
ঙ. অথবছেরর শেষ ১০ লাই তািরেখর মে  সবা দান িত িত কমপিরক নার ািয়ত িতেবদন মাণকসহ

িষ ম ণালেয়র মিনটিরং ও িরেপা ং শাখায় রণ করেবন।

            ০২।  যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জারী করা হেলা। এত সং া  েবর  ০৪ এি ল ২০২১
তািরেখর ১২.২৪.০০০০.২০১.০৬.০০১.১৮.১৯৫ সং ক অিফস আেদশ  বািতল বেল গ  হেব।

িবতরণিবতরণ : : কিম র স ািনত সদ ।
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ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.০৬.০০১.১৮.৪২৩/১(১২) তািরখ: ২৪ ভা  ১৪২৯
০৮ সে র ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক (চলিত দািয় ), পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২)  ব ািনক কমকতা, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩)  ব ািনক কমকতা , উি দ জনন িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪) ধান ব ািনক কমকতা, উি দ রাগত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) উ তন ব ািনক কমকতা, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) ধান ব ািনক কমকতা, পিরক না ও উ য়ন 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, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়বসাইেট কােশর জ )
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) কিম  গঠন সং া  নিথ, শাসন শাখা
১২) মা ার ফাইল, শাসন শাখা
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