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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইন্স্টিটিউট 

চট্টগ্রাম। 

www.bfri.gov.bd 

শশখ হান্স্সনার ন্স্নদে েশ  

জলবায়ু সন্স্হষ্ণু বাাংলাদেশ।  

 

আদেশনামা নাং-৩৪৪        তান্স্রখঃ ২৫-১১-২০১৯ ন্স্ি. 

অন্স্িস আদেশ 

 
 অত্র কার্ োলদের ০২-১২-২০১৮ ন্স্ি. তান্স্রদখর ৩২৪ নাং আদেশনামা সাংদশাধন পূব েক ন্স্নম্নবন্স্ণ েত কম েকতোদের সমন্বদে 

জাতীে শুদ্ধাচার শকলশল কম ে-পন্স্রকল্পনা বাস্তবােন কন্স্মটি        করা হদলা। 

ক্রন্স্মক নাং কম েকতোর নাম ও পেবী মন্তব্য 

১। ড. রন্স্িকুল হােোর,ন্স্বভাগীে কম েকতো, শগলণ বনজ সম্পে আহবােক 

২। ড. হান্স্সনা মন্স্রেম, ন্স্বভাগীে কম েকতো, বীজ বাগান ন্স্বভাগ সেস্য 

৩। ড. শমা. মাহবুবুর রহমান, ন্স্বভাগীে কম েকতো, ন্স্সলন্স্ভকালচার শজদনটিক্স ন্স্বভাগ সেস্য 

৪।               ,                     , ব        ব    সেস্য 

৫।              ,              ,             ব    সেস্য 

৬।  এোকুব আলী, পাবন্স্লন্স্সটি অন্স্িসার, প্রশাসন ন্স্বভাগ সেস্য 

৭।         ,              ,              ,        ব    সেস্য 

৮। শমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, ন্স্বভাগীে কম েকতো(প্রশাসন), প্রশাসন ন্স্বভাগ সেস্য-সন্স্চব 

২। উক্ত কন্স্মটি জাতীে শুদ্ধাচার শকলশল বাস্তবােদনর লদযে গঠিত ননন্স্তকতা কন্স্মটির ১৮-০৯-২০১৩ ন্স্ি. তান্স্রদখ অনুন্স্িত সভাে 

কার্ েন্স্ববরণীদত বন্স্ণ েত ন্স্সদ্ধান্ত অনুর্ােী কার্ েক্রম পন্স্রচালনা করদবন।  

  

 ড. শমাঃ মাসুদুর রহমান 

পন্স্রচালক (োন্স্েত্বপ্রাপ্ত) 

শিানঃ ০৩১-৬৮১৫৭৭ 

E-mail : director_bfri@ctpath.net 
২. সেে অবগন্স্তর জন্য অনুন্স্লন্স্পঃ 

সন্স্চব, পন্স্রদবশ, বন ও জলবায়ু পন্স্রবতেন মন্ত্রণালে, বাাংলাদেশ সন্স্চবালে, ঢাকা।  

নাং-২২.০০.০০০০.০০৩.০৩.১১০.১৯-১৯০২      তান্স্রখঃ ২৫-১১-২০১৯ ন্স্ি. 

অবগন্স্ত ও পরবতী প্রদোজনীে ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুন্স্লন্স্প শপ্রন্স্রত হদলা- 

১. মুখ্য গদবষণা কম েকতো, বনজ সম্পে উইাং/বন ব্যবস্থাপনা উইাং, বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনন্স্িটিউট, চট্টগ্রাম। 

২. ড. রন্স্িকুল হােোর,ন্স্বভাগীে কম েকতো, শগলণ বনজ সম্পে, বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনন্স্িটিউট, চট্টগ্রাম। 
৩. ড. হান্স্সনা মন্স্রেম, ন্স্বভাগীে কম েকতো, বীজ বাগান ন্স্বভাগ, বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনন্স্িটিউট, চট্টগ্রাম। 
৪. শমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, ন্স্বভাগীে কম েকতো, প্রশাসন ন্স্বভাগ, বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনন্স্িটিউট, চট্টগ্রাম। 

৫. ড. শমা. মাহবুবুর রহমান, ন্স্বভাগীে কম েকতো (োন্স্েত্বপ্রাপ্ত), ন্স্সলন্স্ভকালচার শজদনটিক্স ন্স্বভাগ, বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনন্স্িটিউট, চট্টগ্রাম। 

৬.              ,                     , ব        ব   , বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনন্স্িটিউট, চট্টগ্রাম। 

৭.             ,              ,             ব   , বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনন্স্িটিউট, চট্টগ্রাম। 

৮. এোকুব আলী, পাবন্স্লন্স্সটি অন্স্িসার, প্রশাসন ন্স্বভাগ, বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনন্স্িটিউট, চট্টগ্রাম। 

৯.        ,              ,              ,        ব   , বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনন্স্িটিউট, চট্টগ্রাম। 
১০. আহ্বােক, প্রন্স্শযণ ও প্রযুন্স্ক্ত হস্তান্তর ইউন্স্নট, বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনন্স্িটিউট, চট্টগ্রাম। 

১১. শিাকাল পদেন্ট কম েকতো, আইন্স্সটি ইউন্স্নট, বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনন্স্িটিউট, চট্টগ্রাম (ওদেব সাইদট প্রকাদশর জন্য অনুদরাধসহ)। 

১২. ইদনাদভশন অন্স্িসার, আইন্স্সটি ইউন্স্নট, বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনন্স্িটিউট, চট্টগ্রাম। 

১৩. শাখা প্রধান, বন্যপ্রাণী শাখা, বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনন্স্িটিউট, চট্টগ্রাম। 

১৪. োন্স্েত্বপ্রাপ্ত কম েকতো, ন্স্ডন্স্পন্স্পআই শাখা, প্রশাসন ন্স্বভাগ, বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনন্স্িটিউট, চট্টগ্রাম। 

১৫. সহকারী ন্স্হসাব রযণ কম েকতো, ন্স্হসাব ও বাদজট শাখা, প্রশাসন ন্স্বভাগ, বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনন্স্িটিউট, চট্টগ্রাম। 

১৬. পন্স্রচালক-এর েপ্তর, বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনন্স্িটিউট, চট্টগ্রাম। 

১৭. অন্স্িস আদেশ নন্স্ি।  

 

 ড. শমাঃ মাসুদুর রহমান 

পন্স্রচালক (োন্স্েত্বপ্রাপ্ত) 

শিানঃ ০৩১-৬৮১৫৭৭ 

E-mail : director_bfri@ctpath.net 
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