
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট 
বা িব চ র 

ময়মনিসংহ-২২০২ 
শাসন শাখা

িষই স ি

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.০৮.০০৩.১৮.১৩৯ তািরখ: 
১১ এি ল ২০১৯

২৮ চ  ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

              িনেদশ েম সকল িব ানী, কমকতা ও কমচারীর অবগিতর জ  জানান যাে  য, বাংলােদশ
পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট এর ধান কাযালয় ও সকল উপেক  আগামী ১৪/০৪/২০১৯ ি ঃ তািরখ
রাজ রিববার ০১ বশাখ ‘‘বাংলা নববষ’’ ১৪২৬ ব া  উপলে   থাকেব। খাগড়াছিড় উপেকে
কমরত মা  পাহাড়ী উপজাতীয় কমচারীগণ ধান সামািজক অ ান ‘‘িব  উৎসব’’ ২০১৯ উপলে
১৩/০৪/২০১৯ ি ঃ তািরখ  ৩০ চ , শিনবার  পােবন। 

              িবভাগীয় ও শাখা ধানগণ িনজ িনজ িবভাগ ও শাখার য কান কমকতা, কমচারীেক সরকারী
কােজর েয়াজেন উ  র িদন কম েল উপি ত থাকার িনেদশ িদেত পারেবন।

১১-৪-২০ ১৯

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.০৮.০০৩.১৮.১৩৯/১(৪২) তািরখ: ২৮ চ  ১৪২৫
১১ এি ল ২০১৯

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, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩) সকল িবভাগীয ় ধান( জ তার িভি েত নয়)
৪) ধান ব ািনক কমকতা (ইেলক িন ), ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র
ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৫) উপেক  স হ
৬) শাখা ধান
৭) ি গত কমকতা, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট

১



১০) না শ বাড, িবনা, ময়মনিসংহ
১১) সংি  নিথ, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ
১২) মা ার ফাইল, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ

১১-৪-২০ ১৯

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )
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