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বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 
বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২৩.০০৩.১৯.১৪১ তািরখ: 
১৩ মাচ ২০২৩

২৮ ফা ন ১৪২৯

পিরপপিরপ
িবষয:় ২৫ মাচ গণহত া িদবস এবং ২৬ মাচ মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০২৩ উদযাপন উপলে  কিম  গঠন

সে ।

২৫ মাচ গণহত া িদবস এবং ২৬ মাচ মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০২৩ উদযাপন উপলে  িবিভ  কম িচ হেণর
উে ে  িনে া ভােব কিম  গঠন করা হেলা:

ধ ানধান   েপাষকেপাষক::  ড. িমজা মাফা ল ইসলাম,
                        মহাপিরচালক, িবনা, ময়মনিসংহ। 

েপাষকেপাষক::      (১)  ড. মা. আ ল কালাম আজাদ, পিরচালক ( শা. ও সা. সা.), িবনা, ময়মনিসংহ। 
                    (২) ড. মা. আ ল মােলক, পিরচালক (গেবষণা), িবনা, ময়মনিসংহ। 
                    (৩)  ড. মা. ইকরাম-উল-হক, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না), িবনা, ময়মনিসংহ। 
                     (৪)  ড. মা. িসি র রহমান, িসএসও (আরিস), িবনা, ময়মনিসংহ।

২৫ মাচ গণহত া িদবস এবং ২৬ মাচ মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০২৩ উদযাপন উপলে  িনে া  কিম  গঠন
করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়):

.নং নাম ও পদবী কিম েত অব ান
১. ড. মা. রিফ ল ইসলাম, িপএসও সভাপিত
২. ড. রীমা আশরাফী, এসএসও সদ
৩. ড. মাহ বা খা ন, এসএসও সদ
৪. জনাব মা. ইিলয়াস হােসন, এসএসও সদ
৫. জনাব মা. আজা ল হক, এসএসও সদ
৬. ক. এম. ইয়া ন নবী, এসএসও সদ
৭. জনাব মা. আ র রউফ, এসও সদ
৮. জনাব মা. আকতা ল ইসলাম, এসও সদ
৯. জনাব শ.ম. আ ল আলীম, এসও সদ
১০. জনাব মা. মাজাে ল হক, এসও সদ
১১. জনাব মা. কাওসার আলম নািদম, এসও সদ
১২. জনাব সয়দ ইশিতয়াক আ ার, এসও সদ
১৩. জনাব মা. মন ল হােসন খান, উপ-পিরচালক (অথ) সদ
১৪. জনাব সাইন মা. ফরেদৗস, সহকারী পিরচালক (িস. ল) সদ
১৫. জনাব মা. িজত মার সরকার, এএসও সদ
১৬. জনাব মা. সােদ র রহমান, এএসও সদ
১৭. জনাব মা. ওয়ােজদ আলী ফিকর, একা  সিচব সদ
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১৮. জনাব মা. সাই ল ইসলাম, ভা ার কমকতা সদ
১৯. জনাব মা. শাম ল হক, কম -১ সদ
২০. জনাব মা. জিহ ল হক, উ মান সহকারী সদ
২১. জনাব মা. নজ ল ইসলাম, এসএ-১ সদ
২২. জনাব মা. নবী হােসন, িনয়িমত িমক সদ
২৩. জনাব মা. রােসল আহেমদ, িনয়িমত িমক সদ
২৪. জনাব মা. শামীম িময়া, িনয়িমত িমক সদ
২৫. ড. মা. শাম ল আলম, এসএসও সদ -সিচব

িবনা’র আ িলক গেবষণা ক  ও উপেক স েহও যথােযা  মযাদায় িবিভ  আ ািনকতার মা েম ২৫ মাচ গণহত া
িদবস এবং ২৬ মাচ মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০২৩ উদযাপন করা হেব। এ িবষেয় িবনা’র আ িলক ও
উপেকে র ভার া  কমকতাগণ যথাযথ ব া হণ করেবন।

উ  কিম  েয়াজেন এক বা একািধক উপ-কিম  গঠন করেত পারেবন। কিম /উপ-কিম  ণীত কম িচ ও বােজট
মহাপিরচালক মেহাদয় ক ক অ েমাদন িনেত হেব। এ িবষেয় ইনি উট এর সকেলর সািবক সহেযািগতা কামনা করা
হেলা।

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

১৩-৩-২০২৩
মাঃ হািব র রহমান

উপপিরচালক ( শাসন)
ফান: +৮৮০২৯৯৬৬-৬৭৮৩৪

ফ া : +৮৮০২৯৯৬৬-৬৭৮৪২
ইেমইল: dg@bina.gov.bd

িবতরণ: 
১) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন ও সােপাট সািভস)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩) পিরচালক, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪) পিরচালক (চলিত দািয় ), পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫)  ব ািনক কমকতা, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) সকল িবভাগীয় ধান, শাখা ধান, উপেকে র ভার া  কমকতাগণ
৭) ধান ব ািনক কমকতা, উ ানত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) ঊ তন ব ািনক কমকতা, পিরক না ও উ য়ন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) ঊ তন ব ািনক কমকতা, প িফিজওলিজ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১০) উ তন ব ািনক কমকতা, প িফিজওলিজ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১১) ঊ তন ব ািনক কমকতা, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১২) ঊ তন ব ািনক কমকতা, উি দ রাগত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৩) ঊ তন ব ািনক কমকতা, উ ানত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
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১৪) ব ািনক কমকতা, উ ানত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৫) ব ািনক কমকতা, িষ েকৗশল িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৬) ব ািনক কমকতা, উি দ জনন িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৭) ব ািনক কমকতা, ফিলত গেবষণা এবং স সারণ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৮) ব ািনক কমকতা, বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৯) ব ািনক কমকতা, প িফিজওলিজ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২০) ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২১) া ামার, আইিস  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়বসােইেট কােশর জ )
২২) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২৩) সহকারী পিরচালক (িসিনয়র ল), শাসন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২৪) সহকারী ব ািনক কমকতা, উি দ রাগত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২৫) সহকারী ব ািনক কমকতা, উি দ জনন িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২৬) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২৭) ার অিফসার, শাসন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২৮) জনাব মা. শাম ল হক, কম -১, িবনা, ময়মনিসংহ
২৯) উ মান সহকারী, শাসন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩০) জনাব মা. নজ ল ইসলাম, এসএ-১, িবনা, ময়মনিসংহ
৩১) ি গত সহকারী, পিরচালক ( শাসন ও সােপাট সািভস)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩২) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩৩) জনাব মা. নবী হােসন, িনয়িমত িমক, িবনা, ময়মনিসংহ
৩৪) জনাব মা. রােসল আহেমদ, িনয়িমত িমক, িবনা, ময়মনিসংহ
৩৫) জনাব মা. শামীম িময়া, িনয়িমত িমক, িবনা, ময়মনিসংহ
৩৬) সংি  নিথ , িবনা, ময়মনিসংহ
৩৭) মা ার ফাইল , িবনা, ময়মনিসংহ
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