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িষই স ি

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২৬.০০৯.১৮.১০২ তািরখ: 
০৯ ফ যা়ির ২০২০

২৬ মাঘ ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

             বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) আইন, ২০১৭ এর ২৫(১) অ ে দ অ যায়ী ল বাংলা পােঠর
ইংেরিজেত অ িদত এক  িনভরেযা  পাঠ (Authentic English Text) কাশ করার জ  ক পে র িনেদশনা
মাতােবক িনে া ভােব এক  কিম  গঠন করা হেলা।

িমক নং নাম ও পদবী কিম েত অব ান
১। ড. মাহা দ ম ল আলম ম ল, িসএসও (আরিস) সভাপিত
২। ড. সািকনা খানম, িপএসও, উি দ জনন িবভাগ সদ
৩। ড. মা. ই ািহম খিলল, িপএসও, উি দ রাগত  িবভাগ সদ -সিচব

            কিম  আগামী ১৪ ( চৗ ) কাযিদবেসর মে   “িবনা আইন, ২০১৭” এর ল বাংলা পােঠর ইংেরিজেত অ িদত এক
িনভরেযা  পাঠ (Authentic English Text) তরী কের সফট কিপসহ মহাপিরচালক মেহাদয় বরাবর জমা িদেবন।

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

৯-২-২০ ২০

মাহা দ মাহ ল হক
উপপিরচালক ( শাসন)

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২৬.০০৯.১৮.১০২/১ তািরখ: ২৬ মাঘ ১৪২৬
০৯ ফ যা়ির ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল ( জ তার মা সাের নেহ): 
১) পিরচালক (চলিত দািয় ), 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)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়বসাইেট

কােশর অ েরাধসহ)
৪) ধান ব ািনক কমকতা, উি দ জনন িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) ধান ব ািনক কমকতা, উি দ রাগত  িবভাগ, 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, শাসন শাখা, িবনা
১০) মা ার ফাইল, শাসন শাখা, িবনা

৯-২-২০ ২০

মাহা দ মাহ ল হক
উপপিরচালক ( শাসন)

২


