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২৬ চ  ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
                 অ  িত ােনর রাজ  খােত য় ত ন ন গাড়ী নং- কার- ময়মনিসংহ-গ-১১-০০৮২, ময়মনিসংহ-গ-১১-০০৮৩ এবং
মাইে াবাস নং-ময়মনিসংহ-চ-৫১-০০৪৮ এর িত িকেলািমটাের (অকেটন/ পে াল) ালানী খরেচর পিরমাণ িনধারেণর জ
অিফস ক ক অ েমািদত যানবাহন মরামত কিম  গাড়ী েলা রা ায় চািলেয় িত িকেলািমটাের ালানী খরেচর পিরমাণ
িনধারণ করেবন। 

অ েমািদত কিম  িন প:
:নং নাম ও পদবী কিম েত অব ান
১। ড. মা. আ ল মােলক, িসএসও সভাপিত
২। ড. মা. িসি র রহমান, িপএসও সদ
৩। জনাব মা. মহসীন আলী সরকার, উপ-পিরচালক ( শাসন) সদ -সিচব

             উ  কিম  িত িকেলািমটাের ালানী খরেচর পিরমাণ িনধারণ কের ৫ ( াচ) কাযিদবেসর মে  িতেবদন
মহাপিরচালক মেহাদয় বরাবর দািখল করেবন। এ আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা।

৯-৪-২০ ১৯

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২৬.০১২.১৯.১২৪/১(১০) তািরখ: ২৬ চ  ১৪২৫
০৯ 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 (ভার া ), উি দ জনন িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩) ধান ব ািনক কমকতা (ইেলক িন ), ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র
ওেয়ব সাইেড কােশর অ ◌্ে◌রাধসহ)
৪) ধান ব ািনক কমকতা, প িফিজওলিজ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) উপপিরচালক (অিতির  দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
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

১



৮) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) সংি  নিথ, -, িবনা ময়মনিসংহ
১০) মা ার ফাইল, -, িবনা ময়মনিসংহ

৯-৪-২০ ১৯

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )
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