
িষই স ি
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) 

বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 
বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.০৬.০০১.১৮.৪২০ তািরখ: 
২২ আগ  ২০২১

৭ ভা  ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

          অ  িত ােনর বিরশাল, গাপালগ , নায়াখালী ( বণচর) এবং নািলতাবাড়ী উপেকে র পাে র  নানািবধ
সম ার ায়ী সমাধােনর পািরশমালা ণয়েনর জ  িন ভােব এক  কিম  গঠন করা হেলা:

িমক নং নাম ও পদবী কিম েত অব ান
১। ড. মাঃ হােসন আলী, িসএসও এবং ধান, িষ েকৗশল িবভাগ সভাপিত
২। ড. মাঃ হািব র রহমান, িপএসও, ি কা িব ান িবভাগ সদ
৩। সংি  উপেকে র ভার া  কমকতা সদ
৪। জনাব মাঃ আ র রউফ, সহকারী েকৗশলী, েকৗশল শাখা সদ
৫। জনাব মাঃ হা ন-অর-রিশদ, উপ-সহকারী েকৗশলী, েকৗশল শাখা সদ -সিচব

কিম রকিম র   কাযপিরিধকাযপিরিধ ::
            কিম  উে িখত উপেক স েহ পা  াপেনর ান িনধারণ, পাে র ধরণ ও মতা িনধারণ এবং গভীরতা
িনধারণসহ অ া  আ সাি গ িবষেয় ায়ী সমাধােনর লে  এক  পািরশমালা ণয়ন কের ৩০ (ি শ) কাযিদবেসর
মে  মহাপিরচালক মেহাদয় বরাবর জম দান করেবন।

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

িবতরণিবতরণ ::  কিম র স ািনত সদ ।

২২-৮-২০২১
মাঃ হািব র রহমান

উপপিরচালক ( শাসন)

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.০৬.০০১.১৮.৪২০/১(১৭) তািরখ: ৭ ভা  ১৪২৮
২২ আগ  ২০২১

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

১



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)  ব ািনক কমকতা, িষ েকৗশল িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪) ধান ব ািনক কমকতা, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) িনবাহী েকৗশলী, েকৗশল শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) উপ-সহকারী েকৗশলী, েকৗশল শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) সহকারী েকৗশলী (িসিভল), েকৗশল শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) উ তন ব ািনক কমকতা, নািলতাবািড়, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) ঊ তন ব ািনক কমকতা, নায়াখালী, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১০) ব ািনক কমকতা, গাপালগ , বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১১) ব ািনক কমকতা, বিরশাল, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১২) ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৩) া ামার, আইিস  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়বসাইেট কােশর জ )
১৪) ি গত সহকারী, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৫) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৬) সংি  নিথ, শাসন শাখা
১৭) মা ার ফাইল, শাসন শাখা

২২-৮-২০২১
মাঃ হািব র রহমান

উপপিরচালক ( শাসন)
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