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বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) 

বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 
বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.০৬.০০১.১৮.৩৮৫ তািরখ: 
২৯ লাই ২০২১

১৪ াবণ ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

           বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উেটর জাতীয় ◌্ াচার কৗশল কম-পিরক না ২০২১-২২ এর
ল মা া অ যায়ী গ  হাউেজর ক  ভাড়া দান ও ভাড়ার অথ অিফেস জমাদােনর তা িবধােন লে
িন বিণতভােব এক  কিম  গঠন করা হেলা:

িমক নং নাম ও পদবী কিম েত অব ান
১। ড. মা. ই ািহম খিলল, ধান ব ািনক কমকতা, উি দ রাগত  িবভাগ সভাপিত
২। জনাব মা. আব র রউফ, সহকারী েকৗশলী, েকৗশল শাখা সদ  
৩। ড. মা. কাম ামান, ধান ব ািনক কমকতা, পিরক না ও উ য়ন শাখা সদ  সিচব

কাযপিরিধকাযপিরিধ ::  
            বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উেটর জাতীয় ◌্ াচার কৗশল কম-পিরক না ২০২১-২২ এর
ল মা া অ যায়ী গ  হাউেজর ক  ভাড়া দান ও ভাড়ার অথ অিফেস জমাদােনর তা িবধােন উ  কিম  গ
হাউজ আকি ক পিরদশন করা, রিজ ার চক করাসহ যাবতীয় িবষয় মিনটিরং করেবন এবং িত াি েক ১

িতেবদন তরী কের মহাপিরচালক মেহাদয় বরাবর জমা দান করেবন। 

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

িবতরণিবতরণ ::  কিম র স ািনত সদ ।
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উপপিরচালক ( শাসন)

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.০৬.০০১.১৮.৩৮৫/১ তািরখ: ১৪ াবণ ১৪২৮
২৯ লাই ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা

১



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) ধান ব ািনক কমকতা, উি দ রাগত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪) ধান ব ািনক কমকতা, পিরক না ও উ য়ন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) উপপিরচালক, শাসন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) ঊ তন ব ািনক কমকতা, পিরক না ও উ য়ন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) া ামার, আইিস  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
১০) সহকারী েকৗশলী (িসিভল), েকৗশল শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১১) ি গত সহকারী, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১২) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৩) কিম  গঠন সং া  নিথ, শাসন শাখা
১৪) মা ার ফাইল, শাসন শাখা
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