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শাসন শাখা

কিৃষই সমিৃ

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৫৬.০০১.১৯.১০৬ তািরখ: 
০৯ ফ য়াির ২০২০

২৬ মাঘ ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

           বাংলােদশ পরমাণু কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট (িবনা) এর ক াি টন পিরচালনা সং া  কিমিট
িনে া ভােব পুনগঠন করা হেলাঃ 

িমক নং নাম ও পদবী কিমিটেত অব ান
১। ড. মা. হািববরু রহমান, িপএসও, মিৃ কা িব ান িবভাগ, িবনা সভাপিত
২। জনাব মা. তির ল আলম, পরী ণ কমকতা, মিৃ কা িব ান িবভাগ, িবনা সদ
৩। জনাব মা. আলতাব মাছউদ, উ মান সহকারী, শাসন শাখা, িবনা সদ -সিচব

কিমিটরকিমিটর  কাযপিরিধঃকাযপিরিধঃ
        কিমিট ক াি টন ব ব াপনা যথা: সময়সচূী িনধারণ, খাবােরর মান উ য়ন, তজষপ , চয়ার- টিবলসহ
আ ষি ক সকল িবষেয় েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন।

         এই আেদশ যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা এবং এত সং া  পূেবর আেদশ বািতল
বেল গণ  হেব। 

িবতরণঃিবতরণঃ কিমিটর স ািনত সদ বৃ ।

৯-২-২০২০

মাহা দ মাহববুলু হক
উপ-পিরচালক ( শাসন)

ন র:
১২.২৪.০০০০.২০১.৫৬.০০১.১৯.১০৬/১(২৯)

তািরখ: ২৬ মাঘ ১৪২৬
০৯ ফ য়াির ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
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) সকল িবভাগীয় ধান ( জ তার িভি েত নয়)

১



৪) শাখা ধান ( জ তার িভি েত নয়)
৫) মখূ  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট (িবনা’র
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৬) ধান ব ািনক কমকতা, মিৃ কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৭) ব ি গত কমকতা, মহাপিরচালক-এর দ র, 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) উ মান সহকারী, শাসন শাখা, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
১১) সংি  নিথ, শাসন শাখা, িবনা
১২) মা ার ফাইল, শাসন শাখা, িবনা

৯-২-২০২০

মাহা দ মাহববুলু হক
উপ-পিরচালক ( শাসন)

২


