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১৪ অ হাযণ় ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

            ইনি উেটর উ তন ব ািনক কমকতা, ড. মা. বলাল হােসন -এর উ তন ব ািনক কমকতা পেদ পেদা িত
৩১-১০-২০১৮ ি . তািরেখর পিরবেত ১২-১১-২০০৯ ি . কযকর করার আেবদেনর ি েত িবষয়  যাচাই কের িতেবদন

দােনর জ  িনে া ভােবে ৩ (িতন) সদ  িবিশ  কিম  গঠন করা হেলাঃ
িমক নং কমকতা’র নাম ও পদবী কিম েত অব ান

১।  ড. মা. আ ল কালাম আজাদ, িসএসও, উি দ জনন িবভাগ সভাপিত
২।  ড. মা. িসি র রহমান, এসএসও, প িফিজওলিজ িবভাগ সদ
৩।  ড. মা. ন ল ইসলাম, িপএসও, িষত  িবভাগ সদ -সিচব

কাযপ িরিধঃকাযপ িরিধঃ
              কিম  উি িখত কমকতার ‘উ তন ব ািনক কমকতা’ পেদ পেদা িত ৩১-১০-২০১৮ ি . তািরেখর পিরবেত
১২-১১-২০০৯ ি . কযকর করার িবষয়  যাচাই কের ১৫ (পেনেরা)  কাযিদবেসর মে  িতেবদন তরী কের মহাপিরচালক
মেহাদয় বরাবর জমা দান কেরেবন।

                  এই আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা। এ সং া  েবর আেদশ বািতল বেল গ  হেব।

২৮-১১-২০ ১৮

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

ন র: ১২.২৪.০০০০.৪০৩.১২.০০৬.১৮.৭৪/১(১০) তািরখ: ১৪ অ হাযণ় ১৪২৫
২৮ নেভ র ২০১৮

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 , উি দ জনন িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩) ধান ব ািনক কমকতা, িষত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪) ধান ব ািনক কমকতা (ইেলক িন ), ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) ঊ তন ব ািনক কমকতা, প িফিজওলিজ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট

১



৬) উপপিরচালক (অিতির  দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব 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

২৮-১১-২০ ১৮

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )
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