
িষই স ি
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) 

বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 
বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.০৬.০০১.১৮.৫৪২ তািরখ: 
০৫ অে াবর ২০২০

২০ আি ন ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

                       অ  িত ােনর ািবত মগা কে র জ  েকৗশল শাখা থেক িবিভ  িবভাগ/শাখা/উপেকে র চািহদা অ যায়ী
ািবত ভৗত অবকাঠােমা উ য়েনর কােজর তািলকা পিরক না ও উ য়ন শাখায় জমা রেয়েছ। উ  াবত  অ যায়ী ভৗত

অবকাঠােমার পিরমাণ, কােজর নাম এবং কােজর জ  ািবত য় পযােলাচনা যাচাই কের স ক য় িবভাজন নয়েনর জ
িন বিণতভােব এক  কিম  গঠন করা হেলা। 

িমক নং নাম ও পদবী কিম েত অব ান

১। ড. মাঃ হােসন আলী
িসএসও এবং িবভাগীয় ধান, িষ েকৗশল িবভাগ সভাপিত

২। জনাব পাথ িব াস
এসও, িষ েকৗশল িবভাগ সদ   

৩। জনাব মাঃ আ র রউফ
উপ-সহকারী েকৗশলী, েকৗশল শাখা সদ  সিচব

কাযপ িরিধঃকাযপ িরিধঃ
           কিম েক আগামী ৭ (সাত) কাযিদবেসর মে  মগা কে  অবকাঠােমার িববরণ এবং া লন যাচাই এর কাজ স
করত: িতেবদন আকাের মহাপিরচালক মেহাদয় বরাবর জমা দান করেবন।

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

িবত রণঃিবত রণঃ  কিম র স ািনত সদ ।

৫-১০-২০২০
ড. মাহা দ মাহ ল হক
উপপিরচালক ( শাসন)
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২)  ব ািনক কমকতা, পিরক না ও উ য়ন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়বসাইেট

কােশর অ েরাধসহ)
৪)  ব ািনক কমকতা, িষ েকৗশল িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) ব ািনক কমকতা, িষ েকৗশল িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) উপ-সহকারী েকৗশলী, েকৗশল শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১০) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১১) সংি  নিথ, শাসন শাখা
১২) মা ার ফাইল, শাসন শাখা

৫-১০-২০২০
ড. মাহা দ মাহ ল হক
উপপিরচালক ( শাসন)
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