
িষই স ি
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) 

বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 
বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৯৯.০০২.১৯.১২৩ তািরখ: 
১৬ ফ যা়ির ২০২০

৩ ফা ন ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

           অ  িত ােনর নবিন  পিরচালক ( শাঃ ও সাঃ সাঃ), িবভাগীয় ধানসহ কেয়কজন িব ানীর অনারেবােডর নাম ও
সময়কাল খিচত ফলকসহ দরজার নামফলক তরীর িনিম  টাঃ ৬,০৬০/- মা  েয়র জ  িন বিণতভােব এক  কিম  গঠন
করা হেলাঃ

িমক নং নাম ও পদবী কিম েত অব ান
১। জনাব মা. মাহ ল হাসান সাহাগ, ইেলক িন  শাখা সভাপিত
২। জনাব মা. আ র রহমান, িহসাব র ক, িহসাব শাখা সদ
৩। জনাব মাঃ সরওয়া ী হােসন, কি উটার অপােরটর, শাসন শাখা সদ -সিচব

          কিম  অথ াি র পর েয়র কাজ স  কের সম য় সাধন করেবন। এই আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম
জাির করা হেলা।

িবত রণঃিবত রণঃ   কিম র স ািনত সদ ।

১৬ -২-২০ ২০

মাহা দ মাহ ল হক
উপপিরচালক ( শাসন)

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৯৯.০০২.১৯.১২৩/১(১০) তািরখ: ৩ ফা ন ১৪২৬
১৬ ফ যা়ির ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়বসাইেট

কােশর অ েরাধসহ)
২) ঊ তন ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪) ি গত কমকতা, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) িহসাবর ক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট

১



৭) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) সংি  নিথ, শাসন শাখা
৯) কিম  গঠন সং া  নিথ, শাসন শাখা
১০) মা ার ফাইল, শাসন শাখা

১৬ -২-২০ ২০

মাহা দ মাহ ল হক
উপপিরচালক ( শাসন)

২


