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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

         িষ ম ণালেয়র  নং-১২.০০.০০০০.০৬৪.২৫.০০৫.১৬.১৮৯; তািরখ: ২৭-০৬-২০১৯ ি : মাতােবক ইনি উট এর
মহাপিরচালক ড. বীেরশ মার গা ামী আগামী ০১-০৭-২০১৯ হেত ০৪-০৭-২০১৯ ি : পয  মাট ৪ (চার) িদন
“Enhancing Food and Nutritional Security and Improved Livelihoods
through Intensification of Rice-fallow System with Pulse Crops in South
Asia" সভায় অংশ হেণর জ  Odisha, India- ত অব ান কেরেবন। উ  সভায় অংশ হেণর জ  ৩০-০৬-২০১৯
ি : তািরখ থেক ছাড়প  দান করায় ার অ পি িতেত দেশ িফের কম েল যাগদান করা পয  ড. মা. আজগার আলী
সরকার, পিরচালক ( শাসন ও সােপাট সািভস) মহাপিরচালক এর ন দািয়  পালন করেবন।

               এ আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা।

৩০ -৬ -২০ ১৯

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২০.০০১.১৯.২২৬/১(৪০) তািরখ: ১৬ আষাঢ ়১৪২৬
৩০ ন ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়
২) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩) সকল িবভাগীয ় ধান( জ তার িভি েত নয়)
৪)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়ব সাইেট

কােশর অ েরাধসহ)
৫) শাখা ধান
৬) উপেক  স হ( জ তার িভি েত নয়)
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  কমকতার ি গত নিথ, -, িবনা, ময়মনিসংহ

১



১১) সংি  নিথ, িবনা, ময়মনিসংহ
১২) মা ার ফাইল, িবনা, ময়মনিসংহ
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