
িষই স ি
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) 

বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 
বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২৬.০০৫.২০.২৫৬ তািরখ: 
৩০ এি ল ২০২০

১৭ বশাখ ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
           অ  ইনি উট এর িনে বিণত কমকতা ে র নােমর পাে  বিণত যানবাহন েলা সাব িনক বহােরর জ  বরা সহ
চালােনার দািয়  িনে া ভােব ব ন করা হেলা :

: 
নং

সাব িনক গািড় বহারকারী 
কমকতার নাম ও পদবী

গািড় ন র গািড় চালেকর নাম ও কম ল ম

১। ড. িমজা মাফা ল ইসলাম
মহাপিরচালক

ময়মনিসংহ-
ঘ-১১-০০৬৮ পােজেরা 
জীপ

জনাব মা. আ  ছােয়দ মি ক
ধান কাযালয়

-

২। ড. হাসেনয়ারা বগম
পিরচালক (গেবষণা)

ময়মনিসংহ-
গ-১১-০০৮৩ কার

জনাব মা. রিবউল আউয়াল
ধান কাযালয়

-

৩। ড. মা. জাহা ীর আলম
পিরচালক ( িশ ণ ও 
পিরক না)

ময়মনিসংহ-
ঘ-১১-০০৫৩ পােজেরা 
জীপ 

জনাব মা. মােজদ আলী
ধান কাযালয়

ময়মনিসংহ-ঘ-১১-০০৫৩ 
পােজেরা জীপ এর মরামত 
কাজ ি য়াধীন। মরামত 
কাজ শষ না হওয়া পয  
সামিয়ক ভােব গািড় নং-
ময়মনিসংহ-ঠ-১১-০০৮৬ 
িপকআপ  চালােবন।

৪। ড. মা. আ ল কালাম আজাদ
পিরচালক ( শাসন ও সা: সা:)

ময়মনিসংহ-
গ-১১-০০৮২ কার

জনাব মা. শামীম হােসন
ধান কাযালয়

-

         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।

৩০ -৪-২০ ২০

ড. মাহা দ মাহ ল হক
উপপিরচালক ( শাসন)

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২৬.০০৫.২০.২৫৬/১(১০) তািরখ: ১৭ বশাখ ১৪২৭
৩০ এি ল ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১



১)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়বসাইেট
কােশর অ েরাধসহ)

২) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩) ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪) পিরচালক, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) ি গত সহকারী, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) সংি  গািড়চালক , িবনা ময়মনিসংহ
৮) সংি  ি গত নিথ, িবনা ময়মনিসংহ
৯) সংি  নিথ, িবনা মযমনিসংহ
১০) মা ার ফাইল, িবনা ময়মনিসংহ

৩০ -৪-২০ ২০

ড. মাহা দ মাহ ল হক
উপপিরচালক ( শাসন)

২


