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বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) 

বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 
বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র ১২.২৪.০০০০.২০১.০৬.০০১.১৮.৩০১ তািরখ: 
২৮ ম ২০২০

১৪ জ  ১৪২৭

অিফস আেদশ

িবষয:় িবনািবনা   উপেকউপেক , ,  মা র ামা র া   এরএর   িনমাণিনমাণ   ওও  মরামিতমরামিত   কােজরকােজর   তদারিকতদারিক  কিমকিম   গঠনগঠন   সংেগসংেগ।।

         অ  িত ােনর মা রা উপেকে র িনমাণ ও মরামিত কাজ সাব িণকভােব তদারিক করার জ  িনে াবিণত
কমকতােদর সম েয় কিম  গঠন করা হেলা:

িমকিমক  নংনং নামনাম   ওও  পদবীপদবী কিম েতকিম েত   অব ানঅব ান
১। ড. মাঃ িসি র রহমান, িপএসও, প িফিজওলিজ িবভাগ       সভাপিত
২। মা. হা ন-অর-রশীদ, উপসহকারী েকৗশলী                              সদ

৩। মা. তানিজ র রহমান ম ল, এসএসও এবং ভার া  কমকতা, 
মা রা উপেক     সদ -সিচব

কাযপিরিধকাযপিরিধ : : 
            কিম  িসিডউল অ যায়ী িবনা উপেক , মা রা এর িনমাণ ও মরামিত কাজ সাব িণক তদারিকসহ িবল
পিরেশােধর াপাের পািরশ করেবন। 

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

িবতরণিবতরণ ::  কিম র স ািনত সদ ।

২৮-৫-২০২০
ড. মাহা দ মাহ ল হক
উপপিরচালক ( শাসন)

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:( জ তার মা সাের নয়) 
১) পিরচালক, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩)  ব ািনক কমকতা, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট

১



৪)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়বসাইেট
কােশর জ  অ েরাধসহকাের)

৫) ধান ব ািনক কমকতা, প িফিজওলিজ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) উ তন ব ািনক কমকতা, মা রা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) সহকারী েকৗশলী (িসিভল), েকৗশল শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) উপ-সহকারী েকৗশলী, েকৗশল শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১০) ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১১) ি গত সহকারী, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১২) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৩) মা ার ফাইল, িবনা, ময়মনিসংহ
১৪) না শ বাড, িবনা, ময়মনিসংহ

২


