
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট 
বা িব চ র 

ময়মনিসংহ-২২০২ 
শাসন শাখা

িষই স ি

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৫৬.০০১.১৯.১৪৩ তািরখ: 
১৮ এি ল ২০১৯

৫ বশাখ ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

        ইনি উেটর সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানান যাে  য, িবনা রাতন আবািসক এলাকার গ ত ব াপনা
কিম র ময়াদ ১৬-০৪-২০১৯ ি . তািরখ উ ীণ হওয়ায় উ  আবািসক এলাকার কাযািদ ভােব পিরচালনার িনিম  আেদশ
জািরর তািরখ হেত পরবত  ২ ( ই) বছেরর জ  িনে া ভােব ব াপনা কিম  নগঠন করা হেলাঃ

িমক নং নাম ও পদবী কিম েত অব ান
১। ড. মা. িসি র রহমান, িপএসও সভাপিত
২। ড. মা. মন ল ইসলাম, িপএসও সদ
৩। জনাব মা. হা ন-অর-রিশদ, উপ-সহকারী েকৗশলী সদ
৪। জনাব মা. আ ার হােসন, এসএ-২ সদ
৫। জনাব মা. আলাল উি ন, এসএ-২ সদ -সিচব

             কিম র সদ  ারক নং-িবনা-১ (অঃ আঃ/সাঃ)/১/২০০৬/৯৫৩ তািরখঃ ২৯-০৮-২০০৬ ি . আেদেশ উি িখত
TOR অ যায়ী দািয়  পালন করেবন। েয়াজেন িনেজেদর মে  দািয়  ব ন করেত পারেবন। উে , সভাপিতর
অ পি িতেত িসিনয়র সদ  সভাপিতর দািয়  পালন করেবন।

               এত সং া  েবর আেদশ বািতল বেল গ  হেব। 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: ১২.২৪.০০০০.২০১.৫৬.০০১.১৯.১৪৩/১(২৪) 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) সকল িবভাগীয ় ধান( জ তার িভি েত নয়)
৪) ধান ব ািনক কমকতা, িষত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট

১



৫) ধান ব ািনক কমকতা (ইেলক িন ), ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র
ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৬) ধান ব ািনক কমকতা, প িফিজওলিজ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) ি গত কমকতা, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) উপ-সহকারী েকৗশলী, েকৗশল শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১০) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১১) জনাব মা. আলাল উি ন, এসএ-২, কীটত  িবভাগ, িবনা, ময়মনিসংহ
১২) জনাব মা. আ ার হােসন, এসএ-২, ফিলত গেবষণা ও স সারণ িবভাগ, িবনা, ময়মনিসংহ
১৩) সংি  নিথ, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ
১৪) মা ার ফাইল, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ
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মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )
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