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সীিমত

ন র ৩৯.০২.০০০০.০০৯.০৬.২৪৩.১৭.৭৯ তািরখ 
২৮ িডেস র ২০১৭

১৪ পৗষ ১৪২৪

িব ি / না শ

িবষয:় ২২৫২২৫--তমতম  আআ : : িবভাগীয়িবভাগীয়   মা িসকমািসক  সম য়সম য়  সভারসভার   না শনা শ।।

           িনেদশ েম জানাি  য, পিরষেদর ২২৫-তম আ ঃ িবভাগীয় মািসক সম য় সভা আগামী ০৮.০১.২০১৮
তািরখ সামবার বলা ১১:০০ টায় পিরষেদর মাননীয় চয়ার ান জনাব মাঃ ফা ক আহেমদ-এর সভাপিতে
পিরষদ সভাকে  অ ি ত হেব।
         
           উ  সভায় সংি  সকলেক যথাসমেয় উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হল। 

২৮-১২-২০ ১৭

মাঃ খিল র রহমান
সিচব

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) সদ  ( শাসন), সদ  ( শাসন) এর দ র, িবিসএসআইআর, ঢাকা
২) সদ  (িব ান ও ি ), সদ  (িব ান ও ি ) এর দ র, িবিসএসআইআর, ঢাকা।
৩) সদ  (উ য়ন), সদ  (উ য়ন) এর দ র, িবিসএসআইআর, ঢাকা।
৪) সদ  (অথ), সদ  (অথ) এর দ র, িবিসএসআইআর, ঢাকা।
৫) সিচব, সিচব এর দ র, িবিসএসআইআর, ঢাকা।
৬) পিরচালক, রাজশাহী গেবষণাগার, িবিসএসআইআর, রাজশাহী।
৭) পিরচালক, আইএফআরিড, িবিসএসআইআর, ঢাকা।
৮) পিরচালক, আইএফএস , আইএফএস , িবিসএসআইআর, ঢাকা।
৯) পিরচালক, িপিপএ িপিডিস, িপিপএ িপিডিস, িবিসএসআইআর, ঢাকা।
১০) পিরচালক, চ াম গেবষণাগার, িবিসএসআইআর গেবষণাগার, চ াম।
১১) পিরচালক/ভার া , ঢাকা গেবষণাগার, িবিসএসআইআর গেবষণাগার, ঢাকা।
১২) পিরচালক/ভার া , আইএমএমএম জয় রহাট, আইএমএমএম, িবিসএসআইআর, জয় রহাট।
১৩) পিরচালক, আইিজিসআর , আইিজিসআর , িবিসএসআইআর, ঢাকা।
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১৪) পিরচালক, িপএ িড, িপএ িড, িবিসএসআইআর সিচবালয়, ঢাকা।
১৫) পিরচালক, আইএনএআরএস, আইএনএআরএস, িবিসএসআইআর, ঢাকা।
১৬) পিরচালক, িডআরআইিসএম, িডআরআইিসএম, িবিসএসআইআর, ঢাকা।
১৭) ভার া  কমকতা, চামড়া গেবষণা ইনি উট, চামড়া গেবষণা ইনি উট, িবিসএসআইআর, নয়ার হাট, সাভার,
ঢাকা।
১৮) গেবষণা সম য়কারী (ভার া ), গেবষণা সম য়কারীর দ র, গেবষণা সম য়কারী, িবিসএসআইআর সিচবালয়,
ঢাকা।
১৯) মিডক াল কনসাল া , মিডক াল স ার, িবিসএসআইআর, ঢাকা।
২০) ি ি পাল লাইে িরয়ান, লাইে ির শাখা, িবিসএসআইআর, ঢাকা।
২১) ত াবধায়ক েকৗশলী, েকৗশল শাখা, িবিসএসআইআর, ঢাকা।
২২) পিরচালক (অথ ◌া িহসাব), অথ ◌া িহসাব শাখা, িবিসএসআইআর সিচবালয়, ঢাকা।
২৩) উপ-সিচব-১/২, সিচবালয়, িবিসএসআইআর সিচবালয়, ঢাকা।
২৪) িসিনয়র ই াি য়াল িলয়ােজা অিফসার, গেবষণা উ য়ন িবভাগ, গেবষণা উ য়ন িবভাগ, িবিসএসআইআর
সিচবালয়, ঢাকা।
২৫) জনসংেযাগ কমকতা, সিচবালয়, িবিসএসআইআর সিচবালয়, ঢাকা।
২৬) শাসিনক কমকতা, সং াপন শাখা-৩, িবিসএসআইআর সিচবালয়, ঢাকা।
২৭) আ ায়ক, ত  ি  কমকা  তদারিক কিম , আইিস  সল, িবিসএসআইআর, ঢাকা।[িব াপন/ না শ 
ওেয়বসাইেট চােরর জ  অ েরাধ করা হল]
২৮) চয়ার ান মেহাদেয়র একা  সিচব, চয়ার ান দ র, িবিসএসআইআর সিচবালয়, ঢাকা।
২৯) ভার া  কমকতা, িবিসএসআইআর, ঢাকা।
৩০) সভাপিত/সাধারণ স াদক, িবিসএসআইআর আ/এ ক াণ কিম , ধানমি , ঢাকা।
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