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শাসন শাখা

িষই স ি

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২৭.০০১.১৮.২৩৪ তািরখ: 
০৭ লাই ২০১৯

২৩ আষাঢ ়১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

            িবনা উপেক , ঈ রদী’ ত কমরত জনাব মা: আির র রহমান, পাওয়ার লার াইভার (আউট সািসং) গত
০১-০৮-২০১৬ ি . তািরেখ িবনা উপেক , নায়াখালীেত যাগদান কেরন। বতমােন স গত ২৭-০৮-২০১৮ ি . তািরখ হেত িবনা
উপেক , ঈ রদীেত কমরত আেছ। উ  উপেকে র ভার া  কমকতা তার িব ে  অিভেযাগ এেনেছন য, স পাওয়ার লার
চালনায় ততটা দ  নয়। উপেকে র খামাের িত মৗ েম অিধক পিরমােন পরী ণ াপন এবং বীজ উৎপাদন করা হেয় থােক,
তাই সারা মৗ েম জিম চাষ করার জ  জনাব মা: আির র রহমান এর পিরবেত একজন দ  পাওয়ার লার াইলার রেণর
জ  নাট দান কেরেছন। উে িখত িবষয়  তদ  করার জ  িনে াবিণত ভােব ৩ (িতন) সদ  িবিশ  এক  কিম  গঠন করা
হেলাঃ

িমক নং নাম ও পদবী কিম েত অব ান
১। ড. মা. আিজ ল হক, িপএসও  ভাপিত
২। ড. মা. ফরহা ল ইসলাম, এসএসও সদ
৩। ড. মা. ই ািহম খিলল, এসএসও সদ -সিচব

কাযপিরিধঃ
         কিম  উে িখত িবষয়  তদ  বক আগামী ১০ (দশ) কায িদবেসর মে  িতেবদন মহাপিরচালক মেহাদেয়র দ ের
জমা িদেবন। 

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

৭-৭-২০ ১৯

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২৭.০০১.১৮.২৩৪/১ তািরখ: ২৩ আষাঢ ়১৪২৬
০৭ লাই 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

১



৩)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়ব সাইেট
কােশর অ েরাধসহ)

৪) ধান ব ািনক কমকতা, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) ঊ তন ব ািনক কমকতা, উি দ রাগত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) ঊ তন ব ািনক কমকতা, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) উ তন ব ািনক কমকতা, ঈ রদী, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) ি গত কমকতা, মহাপিরচালক-এর দ র, 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) কিম  গঠন সং া  নিথ, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ
১২) সংি  নিথ, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ
১৩) মা ার ফাইল, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ
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মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )
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