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              িবনা উপেক , মা রা’ ত আউট সািসং এর মা েম জনাব মা: শািহন আলম, এমএলএসএস পেদ গত ২৭-১১-২০১৪
ি . তািরেখ িবনা উপেক , মা রােত যাগদান কেরন। উ  উপেকে র ভার া  কমকতা তার িব ে  অিভেযাগ এেনেছন য, 
থেকই স কােজ কেম বই অপ  এবং এখন পয  স অিফেসর কান ধরেনর কাজ কেম দ  হেয় উঠেত পােরিন। তাছাড়া,

উপেক  এর  কমকতা-কমচারীেদর সােথ তার আচার, বহার বই অসে াষ জনক এবং দািয়  কত  পালেনর ে ও তার
সীমাহীন গািফলিত, অবেহলা ও খামেখয়ালী পরায়নতা রেয়েছ। তােক এধরেনর কাজ-কম ও আচার- বহার  করবার জ
ব বার সতক ও তাগাদা িদেয়ও তার ভতর কান রকম অ েশাচনােবাধও নাই ও অ ত ত নয়। স কান িক েকই তায়া া
করেছ না। এছাড়াও, আরও বশিক  ঘটনা িববরণ উে খ কের তার পিরবেত একজন দ , সৎ, মনেযাগী এমএলএসএস কম েক
এখােন িন  করার জ  িবেশষ ভােব অ েরাধ জািনেয় নাট দান কেরেছন। উ  িবষয়  তদ  করার জ  িনে াবিণত ৩
(িতন) সদ  িবিশ  এক  কিম  গঠন করা হেলাঃ

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

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

            এই আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা।
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 

১



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) 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) ি 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
১০) সংি  নিথ, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ
১১) কিম  গঠন সং া  নিথ, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ
১২) মা ার ফাইল, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ
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