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ময়মনিসংহ-২২০২ 
শাসন শাখা

িষই স ি

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২০.০০১.১৯.২৫৮ তািরখ: 
০৬ আগ  ২০১৯

২২ াবণ ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

             িষ ম ণালেয়র ারক নং-১২.০০.০০০০.০৬২.৯৯.০২০.১৭-৩১২ তািরখ ০৪-০৮-২০১৯ ি . মাতােবক ঢাকা
মহানগরীসহ দেশর িবিভ  অ েল িব মান ড  পিরি িতসহ িবিভ  জন ণ িবষেয় সেচতনতা ি  ও ড  মশেকর
আবাস ল িবন করণ কায ম মিনটিরং ও সহায়তা দােনর লে  বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট এর কীটত
িবভােগর উ তন ব ািনক কমকতা, জনাব মাহা দ মা ফ হােসন- ক ঢাকা উ র িস  কেপােরশেন ০৪-০৮-২০১৯ ি . তািরখ
থেক সং  করণ করা হেয়েছ। এমতাব ায়, ােক সং ত কম েল যাগদােনর লে  অ  িত ােনর দািয়  হেত

অ াহিত দান করা হেলা।  িতিন ঢাকা উ র িস  কেপােরশন এর ধান িনবাহী কমকতার িনকট আবি কভােব যথাসমেয়
িরেপাট করেবন। 

              এই আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা, যা পরবত  িনেদশ না দয়া পয  বলবত থাকেব। ার
চাকিরর অ া  শতাবলী অপিরবত ত থাকেব।

জনাব মাহা দ মা ফ হােসন
উ তন ব ািনক কমকতা, কীটত  িবভাগ
িবনা, ময়মনিসংহ।

৬ -৮-২০ ১৯

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২০.০০১.১৯.২৫৮/১(১১) তািরখ: ২২ াবণ ১৪২৬
০৬ আগ  ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) উপসিচব, গেবষণা-১ শাখা, িষ ম ণালয়
২) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়ব সাইেট

কােশর অ েরাধসহ)
৪) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) ঊ তন ব ািনক কমকতা, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট

১



৬) ি গত কমকতা, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) সংি  কমকতার ি গত নিথ, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ
১০) সংি  নিথ, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ
১১) মা ার ফাইল, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ
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মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )
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