
কিৃষই সমিৃ
বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট

(িবনা) 
বাকিৃব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 

বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.১৯.০০১.১৭.২৭৭ তািরখ: 
১৩ ম ২০২০

৩০ বশাখ ১৪২৭

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
       িবনা’র ধান কাযালয় ও উপেক সমূেহর জনবল অিফস ােথ িবিভ  সমেয় বদলীর েয়াজন
হয়।  ু অিফস ব ব াপনার জ  বদলী নীিতমালা েয়াজন। বদলীর নীিতমালা তরীর িনিম
িনে া ভােব একিট কিমিট গঠন করা হেলা।  

িমক নং কমকতার নাম ও পদবী কিমিটেত অব ান
১। ড. মা. মনজু ল আলম ম ডল, 

িসএসও (আরিস)
সভাপিত

২। ড. মা. িসি র রহমান, 
িপএসও, প িফিজওলজী িবভাগ

সদ

৩। ড. মা. হািববরু রহমান, িপএসও, 
মিৃ কা িব ান িবভাগ

সদ

৪। ড. মা. ই ািহম খিলল, িপএসও, 
উি দ রাগত  িবভাগ

সদ

৫। ড. মাহা দ মাহববুলু হক, 
উপপিরচালক ( শাসন), শাসন 
শাখা

সদ -সিচব

কাযপিরিধঃকাযপিরিধঃ

        গিঠত কিমিট ধান কাযালেয়র িবিভ  দ র, িবভাগ, শাখা ও উপেক সমূেহর জনবল বদলীর
িনিম  একিট নীিতমালা তির কের ১৫ (পেনর) কাযিদবেসর মেধ  মহাপিরচালক মেহাদয় বরাবর
দািখল করেবন।

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

িবতরণঃিবতরণঃ কিমিটর স ািনত সদ বৃ ।

১৩-৫-২০২০

১



ড. মাহা দ মাহববুলু হক
উপপিরচালক ( শাসন)

ন র:
১২.২৪.০০০০.২০১.১৯.০০১.১৭.২৭৭/১(৪৫)

তািরখ: ৩০ বশাখ ১৪২৭
১৩ ম 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) মখূ  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট(িবনা’র
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৫) ধান ব ািনক কমকতা, প িফিজওলিজ িবভাগ, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৬) ধান ব ািনক কমকতা, মিৃ কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৭) ধান ব ািনক কমকতা, উি দ রাগত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৮) উপপিরচালক (চলিত দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৯) ব ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
১০) ব ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
১১) ব ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
১২) শাখা ধান
১৩) উ তন ব ািনক কমকতা, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
১৪) সংি  নিথ।
১৫) মা ার ফাইল।

১৩-৫-২০২০
ড. মাহা দ মাহববুলু হক
উপপিরচালক ( শাসন)

২


