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৫ বশাখ ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

             গত ২৮-১১-২০১৮ ি . তািরেখ অ ি ত অ য়ন ও বািষক উ য়ন কম চীস েহর বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা
সভার কাযিববরণীর ৩.৯ নং িস া  অ যায়ী উপেক  স েহর িনরী া কায ম পিরচালনার িনিম  িনে া ভােব অভ িরন
অিডট কিম  গঠন করা হেলা।

        ঈ রদ ীঈ রদ ী ,  ,  মা রামা রা  ওও  াপ াইনবাবগাপ াইনবাবগ   উ প েকে রউ পেকে র  জজ   অিড টঅিড ট  কিমকিম
িমক নং নাম ও পদবী কিম েত অব ান

১। ড. মা. হােসন আলী, িপএসও সভাপিত
২। ড. মা. ফরহা ল ইসলাম, এসএসও সদ
৩। জনাব মা. সাই ল ইসলাম, এসও সদ -সিচব

         িম ািম া,  ,  ন ায় াখাল ীন ায় াখাল ী ,  ,  ন ামগন ামগ   ওও  খাগড়াছ িড়খাগড়াছ িড়   উ প েকে রউ পেকে র  জজ   অিড টঅিড ট  কিমকিম
িমক নং নাম ও পদবী কিম েত অব ান

১। ড. মা. িসি র রহমান, িপএসও সভাপিত
২। ড. মা. হা ন অর রিশদ, এসএসও সদ
৩। জনাব দীেনশ চ  রায়, এসও সদ -সিচব

        সাত ীরাসাত ীরা,  ,  বিরশ ালবিরশ াল   ওও  গ াপ ালগগ াপ ালগ   উ প েকে রউ পেকে র  জজ   অিড টঅিড ট  কিমকিম
িমক নং নাম ও পদবী কিম েত অব ান

১। ড. মা. আিজ ল হক, িপএসও সভাপিত
২। ড. মা. ৎফর রহমান মা া, এসএসও সদ
৩। জনাব পাথ িব স, এসও সদ -সিচব

        রং ররং র,  ,  জামাল রজামাল র  ওও  ন ািলত াবাড় ীন ািলত াবাড় ী  উ প েকে রউ পেকে র  জজ   অিড টঅিড ট  কিমকিম
িমক নং নাম ও পদবী কিম েত অব ান

১। ড. মাহা. মন ল আলম ম ল, িপএসও সভাপিত
২। জনাব মা. মন ল হােসন খান, উপ-পিরচালক (অথ) সদ
৩। ড. মা. কাম ামান, এসএসও সদ -সিচব

কাযপ িরিধঃকাযপ িরিধঃ
             কিম  িবনা উপেক  স েহর বাৎসিরক গেবষণাসহ সকল কায েমর জ  খরচ ত অেথর অভ িরণ অিডট কায
পিরচালনা করেবন। সংি  উপেকে র জ  গ ত অিডট কিম  অথ বছর িভি ক অিডট কায স  কের মহাপিরচালক
মেহাদয় বরাবর িতেবদন পশ করেবন।

১



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

১৮-৪-২০ ১৯

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.০৬.০০১.১৮.১১৬/১(৩৫) তািরখ: ৫ বশাখ ১৪২৬
১৮ এি ল ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
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) ধান ব ািনক কমকতা (ইেলক িন ), ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৪) ধান ব ািনক কমকতা, প িফিজওলিজ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) ধান ব ািনক কমকতা, িষ েকৗশল িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) ধান ব ািনক কমকতা, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) ধান ব ািনক কমকতা, প িফিজওলিজ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) ঊ তন ব ািনক কমকতা, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) ঊ তন ব ািনক কমকতা, বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১০) ঊ তন ব ািনক কমকতা, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১১) ঊ তন ব ািনক কমকতা, পিরক না ও উ য়ন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১২) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৩) উপেক  স হ
১৪) ব ািনক কমকতা, িষ অথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৫) ব ািনক কমকতা, উি দ জনন িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৬) জনাব পাথ িব স, ব ািনক কমকতা, পিরচালক (গেবষণা) এর দ র, িবনা।
১৭) ি গত কমকতা, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৮) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৯) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২০) মা ার ফাইল, শাসন শাখা
২১) সংি  নিথ, শাসন শাখা

১৮-৪-২০ ১৯

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

২


