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বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 
রাজশাহী 

 
 

�ারক নং-বােরউেবা/রাজ/�শা-১৭০৩/২০১৩/১৮৫৫    তািরখঃ০২-০৯-২০১৩ি�: 
 
 

অিফস আেদশ 
 
 জাতীয় ��াচার �কৗশল ��ু বা�বায়েনর লে�� গ�ত �নিতকতা কিম�র ৩০ �লাই'২০১৩ তািরেখর সভার �হীত 
িস�াে�র আেলােক ��াচার �কৗশল বা�বায়েনর িনিম� বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র িনে�া� কম �কত�ােদর সম�েয় �নিতকতা 
কিম� গঠন করা হেলা।  
 

(১) মহাপিরচালক, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী     সভাপিত 
(২) সদ�(অথ � ও পিরক�না), বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী                                 সদ� 
(৩) সদ� (স�সারণ ও ��ষণা), বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী                  সদ� 
(৪) সদ�(উৎপাদন ও বাজারঃ), বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী                              সদ� 
(৫) সিচব, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী                                     সদ�-সিচব 
(৬) পিরচালক, বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট,রাজশাহী                             সদ� 
(৭) �ধান িহসাব র�ণ কম �কত�া, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী                              সদ� 
(৮) �ধান পিরক�না, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী                                            সদ� 
(৯) �ধান উৎ ও বাজারঃ কম �কত�া, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী                           সদ�                                                    
(১০) �ধান স�সারণ কম �কত�া, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী                                 সদ� 
(১১) িনব �াহী �েকৗশলী, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী                                           সদ� 
(১২) উপ-�ধান িনরী�ক, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী                                        সদ� 
(১৩) জনসংেযাগ কম �কত�া, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী                                       সদ� 
 

কিম�র কায �পিরিধঃ 
 

(ক) সংি�� িবভােগর ��াচার �িত�ার ��ে� অিজ�ত সাফ� এবং অ�রায় িচি�তকরণ; 
(খ) পিরলি�ত অ�রায় �রীকরেণর সময়াব� কম �পিরক�না �ণয়ন; 
(গ) কম �পিরক�না বা�বায়েনর দািয়� কােদর উপর �া� থাকেব তা িনধ �ারণ; 
(ঘ) সংি�� িবভােগ ��াচার �িত�ায় �হীত কম �পিরক�না বা�বায়ন ও পিরবী�ণ এবং 
(ঙ) মি�পিরষদ িবভােগ অবি�ত জাতীয় ��াচার বা�বায়ন ইউিনেট সং�ার ��াচার বা�বায়েনর অ�গিত সং�া� 
 �িতেবদন ��রণ; 
 

                 মহাপিরচালেকর আেদশ�েম, 

        �া�িরত/- 
         ০২-০৯-২০১৩ 

( �মাঃ জােয়�ল ইসলাম) 
সিচব  

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 
রাজশাহী। 

িবতরণঃ 
১। সদ�(অথ � ও পিরঃ)/(স�ঃ ও ��ষণা)/(উৎপাদন ও বাজারঃ), বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। 
২। পিরচালক, বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট,রাজশাহী। 
৩। �ধান িহসাব র�ণ কম �কত�া/�ধান পিরক�না/�ধান উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কম �কত�া/�ধান স�সারণ কম �কত�া, 
 বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। 
৪। িনব �াহী �েকৗশলী/ উপ-�ধান িনরী�ক, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। 
৫। জনসংেযাগ কম �কত�া, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। 
৬। সংি�� নিথ। 
  
অ�িলিপঃ 
১।  মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা� সহকারী, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। 
2। িপ,এ,�-সিচব, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। 
 


