
িষই স ি
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) 

বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 
বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.১৯.০০১.১৭.৪৭৫ তািরখ: 
০৬ অে াবর ২০২১

২১ আি ন ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

            অ  িত ােনর িনে া  কমকতা/কমচারীেদরেক ােদর নােমর পাে  বিণত িববরণ অ যায়ী জন ােথ বদলী ও
চলিত দািয়  দান করা হেলা।

িমকিমক
নংনং

ন ামন াম  ওও  পদবীপদবী বত মানবত মান   কম লকম ল বদল ী তবদল ী ত   কম লকম ল মম

১। জনাব ফিরদ আহে দ
ঊ তন ব ািনক কমকতা ও 
ভার া  কমকতা

িবনা উপেক , জামাল র িবনা আ িলক গেবষণা 
ক , র, গাজী র 

িতিন  িবনা আ িলক 
গেবষণা ক , েরর 
ভার া  কমকতার দািয়  
পালন করেবন

২। জনাব মা. খান জাহান আলী
ব ািনক কমকতা িবনা উপেক , ঈ রদী িবনা উপেক , জামাল র

 িতিন িবনা উপেক  
জামাল েরর ভার া  
কমকতার দািয়  পালন 
করেবন

৩। জনাব মা. আ স সাবহান
ফাম ােনজার

িবনা উপেক , ঈ রদী িবনা আ িলক গেবষণা 
ক , র, গাজী র

৪। জনাব মা. কাম ল ইসলাম খান
উপসহকারী েকৗশলী

ইেল িন  শাখা, ধান 
কাযালয়, ময়মনিসংহ

িশ ণ শাখা, ধান 
কাযালয়, ময়মনিসংহ

ােক িশ ণ কমকতা 
পেদ (চলিত দািয় ) দান 
করা হেলা।
এছাড়াও রিডেয়শন 

েয়াগ, িডিজটাল হািজরা 
ও টিলেফান সং া  দ  
দািয়  ও িতিন পালন 
করেবন।
িনয়মা যায়ী িতিন 
দািয় ভাতা া  হেবন।

৫। জনাব মা. আমজাদ হােসন
ব ািনক সহকারী-১ িবনা উপেক , নায়াখালী িবনা আ িলক গেবষণা 

ক , র, গাজী র

৬। জনাব মা. জাহা ীর কবীর
ফেটা াফার

আইিস  শাখা, ধান 
কাযালয় -

িতিন িনজ দািয়ে র 
পাশাপািশ িশ ণ শাখার 
কােজ সহেযাগীতা করেবন।

 
             অিফস আেদশ জািরর ৭ (সাত) কাযিদবেসর মে  বদলী ত কম েল যাগদান করেবন। ােদর চাকিরর
অ া  শতাবলী অপিরবত ত থাকেব।

১



িবতরণিবতরণ ::  সংি  কমকতা/কমচারী ।

৬-১০-২০২১
মাঃ হািব র রহমান

উপপিরচালক ( শাসন)

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.১৯.০০১.১৭.৪৭৫/১(৩৮) তািরখ: ২১ আি ন ১৪২৮
০৬ অে াবর ২০২১

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) অিতির  পিরচালক (স সারণ ও গেবষণা), অিতির  পিরচালক-এর দ র, লা উ য়ন বাড
৩) সকল িবভাগীয় ধান
৪) সকল শাখা ধান
৫)  ব ািনক কমকতা, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) ঊ তন ব ািনক কমকতা, জামাল র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) ঊ তন ব ািনক কমকতা, ঈ রদী, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) ফাম ােনজার, ঈ রদী, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) ব ািনক কমকতা, ঈ রদী, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১০)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১১) উপ-সহকারী েকৗশলী, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১২) ঊ তন ব ািনক কমকতা, নায়াখালী, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৩) ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৪) া ামার, আইিস  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়বসাইেট কােশর জ )
১৫) ফেটা াফার, ফিলত গেবষণা এবং স সারণ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৬) ি গত সহকারী, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৭) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৮) সংি  কমকতা/কমচারীেদর ি গত নিথ, শাসন শাখা
১৯) সংি  নিথ, শাসন শাখা
২০) মা ার ফাইল, শাসন শাখা

৬-১০-২০২১
মাঃ হািব র রহমান

উপপিরচালক ( শাসন)

২


