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অিফস আেদশ

িবষয়: িব ানীেদরিব ানীেদর      িবভাগিবভাগ  সংিসংি   িবষেয়িবষেয়  াতেকা রাতেকা র  িডিিডি   করাকরা  সংেগসংেগ

উপযু  িবষেয় জানােনা যাে  য, াতেকা র িডি  বা Master’s Degree (MS/MSc) মােনই হেলা
িবেশষািয়ত ান বা িডি র অিধকারী। এই িবেশষািয়ত ানিট হে  িবষয়িভি ক ােনর বিধত কেলবর
বা িব িৃত। িব ানীেদর সাধারণত কােনা একিট িবেশষ িবষেয় অিধকতর দ তা অজেনর িনিমে ই এই
িডি র িবেশষ েয়াজন। তাই িবনা’র িবিভ  িবভােগ কমরত িব ানীেদর   িবভাগ সংি  িবষেয়
ােতাকে ার িড ী করেত হেব। 

যথাযথ কতৃপে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

                 

৪-৫-২০২০
ড. মাহা দ মাহববুলু হক
উপপিরচালক ( শাসন)

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
২) পিরচালক (চলিত দািয় ), পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ
গেবষণা ইনি িটউট
৩) পিরচালক (চলিত দািয় ), পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
৪) মখূ  ব ািনক কমকতা, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
৫) িবভাগীয় ধান, শাখা ধান এবং উপেকে র ভার া  কমকতাগণ
৬) মখু  ব ািনক কমকতা , উি দ জনন িবভাগ, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৭) মখূ  ব ািনক কমকতা (ভার া ), উি দ জনন িবভাগ, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা

১



ইনি িটউট
৮) মখূ  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৯) ব ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
১০) ব ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
১১) ব ি গত সহকারী, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
১২) ব ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
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