
কিৃষই সমিৃ
বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট

(িবনা) 
বাকিৃব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 

বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৪৬.০০১.২০.৩৯৬ তািরখ: 
২৮ জলুাই ২০২০

১৩ াবণ ১৪২৭

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
           অ  িত ােনর উি দ জনন িবভােগ কমরত ড. শামছু াহার বগম এর ধান ব ািনক কমকতা পেদ
পেদা িতর তািরখ ২৬-১১-২০১৮ ি . অ যায়ী পেদা িত া  পেদ ১ (এক) বছর পুিতেত িবনা চাকির

িবধানমালা ২০১৮ এর ৬ (১) (খ) ও (৬) উপ- িবধােনর শতা যায়ী তাঁর িশ ানিবিশকাল ২৫-১১-২০১৯ ি .
তািরেখ অবসান করা হেলা। িশ ানিবিশকাল অবসােনর ি েত উ  পেদ পেদা িতর তািরখ হেত তাঁর চাকির

ায়ীকরণ করা হেলা।

       ০২। এই আেদশ যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা।

ড.ড.  শামছু াহারশামছু াহার  বগমবগম
ধান ব ািনক কমকতা

উি দ জনন িবভাগ
িবনা, ময়মনিসংহ।

২৮-৭-২০২০
ড. মাহা দ মাহববুলু হক
উপপিরচালক ( শাসন)

ন র:
১২.২৪.০০০০.২০১.৪৬.০০১.২০.৩৯৬/১(২৯)

তািরখ: ১৩ াবণ ১৪২৭
২৮ জলুাই ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
২) সকল িবভাগীয় ধান
৩) মখূ  ব ািনক কমকতা, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
৪) শাখা ধান
৫) মখূ  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট (িবনা’র
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)

১



৬) ধান ব ািনক কমকতা, উি দ জনন িবভাগ, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৭) ব ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৮) ব ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
৯) ব ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
১০) সংি  কমকতার ব ি গত নিথ, শাসন শাখা
১১) মা ার ফাইল, শাসন শাখা

২৮-৭-২০২০
ড. মাহা দ মাহববুলু হক

উপপিরচালক (চলিত দািয় )

২


