
িষই স ি
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) 

বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 
বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.০৬.০০১.১৮.২৭৬ তািরখ: 
১৩ ম ২০২০

৩০ বশাখ ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

           গত ৩০-০৪-২০২০ ি . তািরেখ অ ি ত িবনা’র মািসক সম য় সভার কাযিববরণীেত হীত িস া  নং ৬(২) অ যায়ী
ড. এ. এফ. এম. িফেরাজ হাসান, এসএসও এর পেদা িতর াপাের িতেবদন দােনর জ  িনে াবিণতভােব কিম  ণগঠন করা
হেলাঃ

িমক নং নাম ও পদবী কিম েত অব ান
১। ড. মা. হােসন আলী, িসএসও এবং ধান, িস েকৗশল িবভাগ সভাপিত
২। ড. মা. আ ল কােসম, িসএসও এবং ধান, উি দ রাগত  িবভাগ সদ
৩। ড মা. হািব র রহমান, িপএসও, ি কা িব ান িবভাগ সদ
৪। ড. মা. িসি র রহমান, িপএসও, প িফিজওলজী সদ
৪। ড. মাহা দ মাহ ল হক, উপ-পিরচালক ( শাসন), শাসন শাখাসদ -সিচব

                      
  কাযপ িরিধঃকাযপ িরিধঃ  কিম  আগামী ১৫ (পেনেরা) কাযিদবেসর মে   ড. এ. এফ. এম. িফেরাজ হাসান, এসএসও এর পেদা িতর

াপাের িতেবদন তরী কের মহাপিরচালক মেহাদয় বরাবর জমা িদেবন।

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

িবত রণঃিবত রণঃ  কিম র স ািনত সদ ।

১৩-৫-২০ ২০

ড. মাহা দ মাহ ল হক
উপপিরচালক ( শাসন)

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.০৬.০০১.১৮.২৭৬/১(১২) তািরখ: ৩০ বশাখ ১৪২৭
১৩ ম ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল ( জ তার মা সাের নয়): 
১)  ব ািনক কমকতা, িষ েকৗশল িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২)  ব ািনক কমকতা, উি দ রাগত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট

১



৩)  ব ািনক কমকতা, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়বসাইেট

কােশর অ েরাধসহ)
৫) ধান ব ািনক কমকতা, প িফিজওলিজ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) ধান ব ািনক কমকতা, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) উপপিরচালক (চলিত দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) ি গত কমকতা, মহাপিরচালক-এর দ র, 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) সংি  নিথ, শাসন শাখা
১২) মা ার ফাইল, শাসন শাখা

১৩-৫-২০ ২০

ড. মাহা দ মাহ ল হক
উপপিরচালক ( শাসন)

২


