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বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট

(িবনা) 
বাকিৃব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 

বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.০৯.০০২.১৮.১৪২ তািরখ: 
২০ ফ য়াির ২০২০

৭ ফা নু ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

            অ  ইনি িটউট এর মা রা উপেকে  কমরত উ তন ব ািনক কমকতা, জনাব মা. তানিজলরু
রহমান ম ডল এর ইনেভ টরী িরেপােটর িভি েত গত ০২-০২-২০২০ ি . তািরেখ িবনা উপেক , রংপুেরর িড-১/২
নং বাসার দখলী  সমপণ কেরেছন। উ  তািরখ হেত তাঁর দখলী  সমপণ কাযকর করা হেলা।

             এই আেদশ কতপৃে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা।

মা.মা.  তানিজলরুতানিজলরু  রহমানরহমান  ম ডলম ডল
উ তন ব ািনক কমকতা
িবনা উপেক , মা রা 
মাবাইলঃ ০১৭২৫০৯১৭১৮

২০-২-২০২০

মাহা দ মাহববুলু হক
উপপিরচালক ( শাসন)

ন র:
১২.২৪.০০০০.২০১.০৯.০০২.১৮.১৪২/১(১২)

তািরখ: ৭ ফা নু ১৪২৬
২০ ফ য়াির ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল ( জ তার
িভি েত নয়): 
১) পিরচালক (চলিত দািয় ), পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
২) মখূ  ব ািনক কমকতা, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
৩) মখূ  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট (িবনা’র
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৪) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৫) উ তন ব ািনক কমকতা (ভার া ), রংপরু, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট

১



৬) ব ি গত কমকতা, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৭) উ তন ব ািনক কমকতা, মা রা, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৮) ব ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৯) ব ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
১০) সংি  কমকতার ব গত নিথ, শাসন শাখা
১১) সংি  নিথ, শাসন শাখা
১২) মা ার ফাইল, শাসন শাখা

২০-২-২০২০

মাহা দ মাহববুলু হক
উপপিরচালক ( শাসন)

২


