
িষই স ি
(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত) 

বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) 
বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 

বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৫৬.০০১.১৯.২৪০ তািরখ: 
২৫ এি ল ২০২১

১২ বশাখ ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

          িবনা রাতন আবািসক এলাকার বতমান ব াপনা কিম র   ময়াদ গত ১৭-০৪-২০২১ তািরখ উ ীণ হওয়ায়
উ  আবািসক এলাকার কাযািদ ুভােব পিরচালনার িনিম  অিফস আেদশ জািরর তািরখ হেত পরবত   ২ ( ই) বছেরর
জ  িনে া ভােব ব াপনা কিম  নগঠন করা হেলা:

িমক নং নাম ও পদবী কিম েত অব ান
১। ড. শির ল হক ঞা, িসএসও সভাপিত
২। জনাব মা. কাম ল ইসলাম খান, উপসহকরী েকৗশলী সদ
৩। জনাব মা. আ ল হািলম, এসএ-১ সদ
৪। জনাব মা. আ ার হােসন, এসএ-১ সদ
৫। জনাব মা. সােদ র রহমান, এএসও সদ -সিচব

             কিম র সদ  ারক নং-িবনা-১ (অআঃ/সাঃ)/১/২০০৬/৯৫৩ তািরখ: ২৯-০৮-২০০৬ ি .আেদেশ উি িখত
TOR অ যায়ী দািয়  পালন করেবন। েয়াজেন িনেজেদর মে  দািয়  ব ন করেত পারেবন। উে , সভাপিতর
অ পি িতেত িসিনয়র সদ  সভাপিতর দািয়  পালন করেবন।

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

িবতরণিবতরণ ::  কিম র স ািনত সদ

২৮-৪-২০২১
মা: তানিজ র রহমান ম ল
উপপিরচালক (চলিত দািয় )

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৫৬.০০১.১৯.২৪০/১(১০) তািরখ: ১২ বশাখ ১৪২৮
২৫ এি ল ২০২১

১



অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১)  ব ািনক কমকতা, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩) ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪) া ামার, আইিস  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৫) উপ-সহকারী েকৗশলী, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) ি গত সহকারী, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) সংি  নিথ, শাসন শাখা
১০) মা ার ফাইল, শাসন শাখা

২৮-৪-২০২১
মা: তানিজ র রহমান ম ল
উপপিরচালক (চলিত দািয় )

২


