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শাসন শাখা

িষই স ি

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.১৯.০০১.২০.২৯ তািরখ: 
১৬ জা য়াির ২০২০

২ মাঘ ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

           িবনা উপেক , নািলতাবাড়ীেত কমরত িন বিণত িমেকর নােমর পাে  বিণত কম েল তার আেবদেনর ি েত বদলী
করা হেলাঃ

িমক নাম ও পদবী বতমান কম ল বদলী ত কম ল ম

১। জনাব মা. হািফ ল
িনয়িমত িমক িবনা উপেক , নািলতাবাড়ী িবনা উপেক , জামাল র

           এই আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা। তােক আগামী ০৭ (সাত) কাযিদবেসর মে  বদলী ত
কম েল যাগদান করেত হেব। তার চাকিরর অ া  শতাবলী অপিরবত ত থাকেব।

িবত রণঃিবত রণঃ  সংি  িনয়িমত িমক।

১৬ -১-২০ ২০

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক ( শাসন)

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.১৯.০০১.২০.২৯/১(১২) তািরখ: ২ মাঘ ১৪২৬
১৬ জা য়াির ২০২০

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

কােশর অ েরাধসহ)
৪) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) উ তন ব ািনক কমকতা, নািলতাবািড়, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) উ তন ব ািনক কমকতা, জামাল র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
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) সংি  িমেকর ি গত নিথ, শাসন শাখা
১১) সংি  নিথ, শাসন শাখা
১২) মা ার ফাইল, শাসন শাখা

১৬ -১-২০ ২০

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক ( শাসন)

২


