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বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) 

বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 
বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.০৬.০০১.১৮.৪০৯ তািরখ: ১১ আগ  ২০২১

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

             বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট ক ক আেয়ািজত িবিভ  সভার আ ায়েনর েয়াজনীয় ব া
হেণর জ  িনে া ভােব এক  কিম  গঠান করা হেলা:

িমক নং নাম ও পদিব কিম েত অব ান
১ মা. হািব র রহমান, উপপিরচালক ( শাসন) সভাপিত
২ জনাব মা. আ া ামান, কয়ার টকার সদ

কাযপিরিধকাযপিরিধ ::  কিম  বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট ক ক আেয়ািজত িবিভ  সভার আ ায়েনর
েয়াজনীয় ব া হণ করেব।   

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

িবতরণিবতরণ ::  কিম র স ািনত সদ ।
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সাইন মাঃ ফরেদৗস

সহকারী পিরচালক (িসিনয়র ল)

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.০৬.০০১.১৮.৪০৯/১ তািরখ: ১১ আগ  ২০২১
অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
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) সকল িবভাগীয় ধান
৪) সকল শাখা ধান
৫) উপপিরচালক, শাসন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট

১



৬) ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) া ামার, আইিস  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়বসাইেট কােশর জ )
৮) ি গত সহকারী, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১০) কয়ার- টকার (অিতির  দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১১) সংি  নিথ, শাসন শাখা
১২) মা ার ফাইল, শাসন শাখা
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সহকারী পিরচালক (িসিনয়র ল)
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