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পিরপপিরপ
িবষয:় ২১ শ ফ য়ারী ‘মহান শহীদ িদবস ও আ জািতক মা ভাষা িদবস’ ২০১৯ উদযাপন সে ।

               ২১ শ ফ য়াির (৯ ফা ন ১৪২৫ ব া ) “মহান শহীদ িদবস ও আ জািতক মা ভাষা িদবস” ২০১৯  উদযাপন
উপলে  ইনি উেট িনে া  কম িচ পালেনর িস া  িহত হেয়েছঃ 

সময় কম িচ ান

েযাদেয়র সােথ সােথ জাতীয় পতাকা অধনিমতকরণ ও কােলা পতাকা 
উে ালন

ধান কাযালয়, িবনা ন ন ও 
রাতন আ/এ এবং উপেক স হ। 

সকাল ৭.৩০ ঘ কা িবনা ধান কাযালয় থেক ভাত ফির  হেয় 
বা িব ক ীয় শহীদ িমনাের  বক অপণ

বা িব ক ীয় শহীদ িমনার 

ভাত ফির শেষ 
দায়া ও আেলাচনা 
সভা

িদবস  উপলে  দায়া ও আেলাচনা অ ান ড. এম. এ. ওয়ােজদ িময়া 
অিডটিরয়াম, ধান কাযালয়, িবনা

বাদ আছর শহীদেদর আ ার মাগেফরাত কামনা িবনা ন ন ও রাতন আবািসক এলাকা 
এবং উপেক স েহর মসিজদ

               উপেরাে িখত কম চী ুভােব পালেনর জ  ইনি উট এর সকল িব ানী, কমকতা, কমচারী ও িমকেক
যথাসমেয় আবি কভােব উপি ত থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। এত উে ে  িবনা রাতন আবািসক
এলাকা হেত াফ বাস নং-ময়মনিসংহ-স-১১-০০২৪ ভার ৬.৩০ ঘ কায় রখাই ও িতয়াখালী হেয় ধান কাযালেয়

ৗছােব। াফ বাস নং-ময়মনিসংহ-চ-০৮-০০০৩ ও মাইে াবাস  সকাল ৭.০০ ঘ কায় ধান কাযালেয়র উে ে
িবনা রাতন আবািসক এলাকা হেত ছেড় আসেব এবং অ ান শেষ যথারীিত ফরৎ যােব।

                এই পিরপ  ক পে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা।

২০ -২-২০ ১৯

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

১



িবতরণ: 
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) সকল িবভাগীয ় ধান( জ তার িভি েত নয়) (   িবভাগীয় ধানগন তােদর িবভােগর উপি িত িনি ত করেবন)
৪) শাখা ধান (   শাখা ধানগন তােদর শাখার উপি িত িনি ত করেবন)
৫) সভাপিত, ব াপনা কিম , িবনা ন ন ও রাতন আবািসক এলাকা ( দায়ার আেয়াজন করার জ )
৬) ধান ব ািনক কমকতা (ইেলক িন ), ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৭) উপেক  স হ
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) জনাব মা. িসি র রহমান, িনরাপ া পিরদশক, িবনা, ময়মনিসংহ
১২) না শ বাড, িবনা, ময়মনিসংহ
১৩) সংি  নিথ, িবনা, ময়মনিসংহ
১৪) মা ার ফাইল, িবনা, ময়মনিসংহ
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