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ন র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৪৮.০০৫.১৯.১৫৫ তািরখ: 
২২ অে াবর ২০১৯

৬ কািতক ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
১৭/০৪/১৯ তািরেখ অ ি ত বািষক কমস াদন চুি  বা বায়েনর জে  িসিটেজন চাটার পিরবী ণ
কিমিটর মািসক কায েমর অ গিত পযােলাচনা সভার িস া  মাতােবক এবং ০৭/০৫/১৯ তািরেখ
গিঠত িসিটেজনিসিটেজন  চাটারচাটার  পিরবী ণপিরবী ণ  কিমিটকিমিট পুনগঠন করা হেলাঃ
১। ড. কৃ  পদ হালদার, পিরচালক ( শাসন ও সাধারণ পিরচযা), চলিত দািয়  ,ি   
     

আহবায়ক ও
ফাকাল 
পেয় ট

২। ড. তমাল লতা আিদত , পিরচালক (গেবষণা) চলিত দািয় , ি সদ
৩। ড. মাঃ মা ফা কামাল, িসএসও (উি দ রাগত  
িবভাগ), পিরচালক (গেবষণা) এর দ র 

সদ

৪। জনাব মঃু মিুন ল ইসলাম, ধান পিরক না কমকতা , পিরক না ও মলূ ায়ন 
িবভাগ, ি

সদ

৫। জনাবএমরান হােসন, উপ-পিরচালক ( শাসন ও সাধারণ পিরচযা), শাসন 
িবভাগ, ি   

সদ

৬। জনাব মাঃ আ লু মািমন, িসিনয়র িলয়ঁােজা অিফসার , মহাপিরচালক মেহাদেয়র 
দ র, ি

সদ

৭। জনাব কিবতা, সহকারী া ামার, আইিসিট সল, কিৃষ পিরসংখ ান িবভাগ, ি      
             

সদ

৮। ড. মাঃ ইসমাইল হােসন, িসএসও (চলিত দািয় ) এবং ধান, কিৃষ পিরসংখ ান 
িবভাগ , ি

সদ  সিচব

কিমিটরকিমিটর  কাযপিরিধঃকাযপিরিধঃ
১। কিমিট দবভােব (randomly)সংি ি  উইং/িবভাগ/অ ল/অিফস এবং িবিভ  শাখার ১০িট
পণ / সবা িসিটেজন চাটার অ যায়ী দান করা হেয়েছ িকনা স িবষেয় মািসক
িভি েত (জলুাই- সে র, অে াবর-িডেস র, জা য়াির-মাচ ও এি ল-জনু) পিরবী ণ করেবন
এবং এ সং া  িতেবদন িত াি ক শেষ পরবতী মােসর ০৫ তািরেখর মেধ  কিৃষ ম ণালেয়

রণ করেবন, এবং
২। ২০১৯-২০ অথ বছের কমপে  ২িট পিরবী ণ িতেবদন ম লালেয় রণ করেবন ।

            ৩। কিমিট েয়াজেন সদ  কা-অ  করেত পারেব 

১



২২-১০-২০১৯

ড. কৃ পদ হালদার
পিরচালক ( শাসন ও সাধারণ পিরচযা)

ন র:
১২.২২.০০০০.০৪৪.৪৮.০০৫.১৯.১৫৫/১(১২)

তািরখ: ৬ কািতক ১৪২৬
২২ অে াবর ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক ( শাসন ও সাধারণ পিরচযা), শাসন উইং, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট
২) পিরচালক (গেবষণা), গেবষণা উইং , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট
৩) িচফ সাইি টিফক অিফসার, গেবষণা উইং , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট
৪) ি ি পাল ািনং অিফসার, পিরক না ও মলূ ায়ন , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট
৫) উপ-পিরচালক ( শাসন ও সাধারণ পিরচযা), শাসন উইং , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট
৬) িসিনয়র িলয়ােজাঁ অিফসার (এসএলও), গেবষণা উইং , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট
৭) সহকারী া ামার , আইিসিট সল , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট
৮) িচফ সাইি টিফক অিফসার , কিৃষ পিরসংখ ান , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট
৯) িপএ/ েনা াফার, মহাপিরচালেকর দ র , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট
১০) িপএ , গেবষণা উইং , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট
১১) িপএ , শাসন উইং , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট
১২) সংি  নিথ

২২-১০-২০১৯

ড. মাঃ ইসমাইল হােসন
িচফ সাইি টিফক অিফসার (চলিত

দািয় )

২


