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২ কািতক ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
              অ  গেবষণাগােরর ১১.১১.২০২০ তািরেখর ৩৯.০২.০০০০.০৩২.০৬.০০১.২০১৮/৯৬১০ সং ক অিফস আেদেশ গ ত

াচার বা বায়ন লে  নিতকতা কিম  আংিশক সংেশাধন বক িনে া  িব ানী/কমকতােদর সম েয় কিম  ন:গঠন করা
হেলা।
               (১)      ড. মা: সারওয়ার জাহান, পিরচালক                  -        আহবায়ক
         (২)     জনাব জন িলটন ী, িসএসও                          -        সদ
         (৩)     ড. মা: হােসন সাহরাব, িসএসও                     -        সদ
         (৪)      জনাব রভী ইসলাম, িপএসও                          -        সদ
         (৫)     জনাব শাহীন লতানা, িপএসও                         -        সদ
         (৬)     জনাব মা: হমােয়ত হােসন, িপএসও                -        সদ
         (৭)      জনাব বনজীর আহাে দ, উপসিচব                  -        সদ
         (৮)     ড. মা: মা ািফ র রহমান, এসএসও               -        সদ
         (৯)     টকিনক াল অিফসার                                    -        সদ
         (১০)    জনাব খােল ন নাহার ববী, এসএসও                -        সদ -সিচব

১৮-১০-২০২১
বনজীর আহাে দ

উপসিচব

ন র: ৩৯.০২.০০০০.০৩২.০৬.০০৭.২১.৬৫/১(১২) তািরখ: ২ কািতক ১৪২৮
১৮ অে াবর ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, িবিসএসআইআর গেবষণাগার, ঢাকা।
২) জনাব জন িলটন ী, িসএসও/সদ , নিতকতা কিম  , িবিসএসআইআর গেবষণাগার, ঢাকা।
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৩) ড. মা: হােসন সাহরাব, িসএসও/সদ , নিতকতা কিম , িবিসএসআইআর গেবষণাগার, ঢাকা
৪) জনাব রভী ইসলাম, িপএসও/সদ , নিতকতা কিম  , িবিসএসআইআর গেবষণাগার, ঢাকা।
৫) জনাব শাহীন লতানা, িপএসও/সদ , নিতকতা কিম , িবিসএসআইআর গেবষণাগার, ঢাকা।
৬) জনাব মা: হমােয়ত হােসন, িপএসও/সদ , নিতকতা কিম , িবিসএসআইআর গেবষণাগার, ঢাকা।
৭) জনাব খােল ন নাহার ববী, এসএসও/সদ -সিচব, , নিতকতা কিম , িবিসএসআইআর গেবষণাগার, ঢাকা।
৮) ড. মা: মা ািফ র রহমান, এসএসও/সদ , নিতকতা কিম , িবিসএসআইআর গেবষণাগার, ঢাকা।
৯) উপসিচব, শাসন শাখা, িবিসএসআইআর গেবষণাগার, ঢাকা।
১০) আ ায়ক/সদ -সিচব, আইিস  সল, িবিসএসআইআর গেবষণাগার, ঢাকা (অিফস আেদশ  ওেয়বসাইেট কােশর
অনেরাধসহ)।।
১১) টকিনক াল অিফসার, য় শাখা, িবিসএসআইআর গেবষণাগার, ঢাকা।
১২) িপএ/ েনাটাইিপ , পিরচালক এর দ র, িবিসএসআইআর গেবষণাগার, ঢাকা (পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )।

১৮-১০-২০২১
বনজীর আহাে দ

উপসিচব
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