
িষই স ি
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) 

বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 
বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২৬.০১১.২০.৫৭১ তািরখ: 
১৯ অে াবর ২০২০

৩ কািতক ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
অ  িত ােনর িন িলিখত িব ানী ও কমকতাগন গািড় নং-ময়মনিসংহ-চ-৫১-০০৪৮ মাইে াবােস য সকল ান হেয় অিফেস
যাতায়াত করেবন তােদর নােমর তািলকা ও ােনর নাম িনে  দান করা হেলা:

িমক নং নাম ও পদবী ম
১। ড. মা. শির ল হক ঞা, িসএসও এবং ধান, ইেলক িন  শাখা গািড়  রাতন আবািসক এলাকা হেত 

যথাসমেয় ন ন বাজার, বািতর কল 
হেয় নদীর পাড় িদেয় অিফেস যাতায়াত 
করেব।

২। ড. মা. ন ল ইসলাম, িসএসও এবং ধান, িষত  িবভাগ
৩। ড. মা. িসি র রহমান, িপএসও, প িফিজওলজী িবভাগ
৪। ড. ি া রায়, িপএসও, উি দ জনন িবভাগ
৫। ড. মা. শিহ ল ইসলাম, িপএসও, িষত  িবভাগ
৬। ড. সািকনা খানম, িপএসও, উি দ জনন িবভাগ
৭। ড. এ.এফ.এম. িফেরাজ হাসান, এসএসও, এআরই িবভাগ
৮। জনাব মা. মহসীন আলী সরকার, এসএসও, িষ অথনীিত িবভাগ
৯। জনাব মা. মন ল হােসন ান, উপ-পিরচালক (িহসাব ও অথ)
         
         এই আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা। এ সং া  েবর আেদশ বািতল বেল গ  হেব এবং
পরবত  িনেদশ না দয়া পয  বলবৎ থাকেব।

১৯-১০-২০২০
ড. মাহা দ মাহ ল হক
উপপিরচালক ( শাসন)

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২৬.০১১.২০.৫৭১/১(১২) তািরখ: ৩ কািতক ১৪২৭
১৯ অে াবর ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা: 
১)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়বসাইেট

কােশর অ েরাধসহ)
২)  ব ািনক কমকতা, িষত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩) ধান ব ািনক কমকতা, প িফিজওলিজ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট

১



৪) ধান ব ািনক কমকতা, উি দ জনন িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) ধান ব ািনক কমকতা, িষত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) ধান ব ািনক কমকতা, উি দ জনন িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) ঊ তন ব ািনক কমকতা, ফিলত গেবষণা এবং স সারণ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) ঊ তন ব ািনক কমকতা, িষ অথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১০) ি গত নিথ, িবনা ময়মনিসংহ
১১) সংি  নিথ, িবনা ময়মনিসংহ
১২) মা ার ফাইল, িবনা ময়মনিসংহ

১৯-১০-২০২০
ড. মাহা দ মাহ ল হক
উপপিরচালক ( শাসন)

২


