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২ াবণ ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

          অ  িত ােন রাজ  খােতর ২  কার ও ১  মাইে াবাস গাড়ী েলার িত িকেলািমটাের ালানী য় িনধারেণর জ  ৩
(িতন) সদ  িবিশ  এক  কিম  গঠন করা হয়। উ  কিম  ৩  গাড়ী চালনা কের িবিভ  বা ব িবষয়ািদ যমন-অনাকাংিখত
যানজট, সকােল অিফেস আসার েব িনিদ  সমেয়র জ  ইি ন াট দয়ার েয়াজনীয়তা িবেবচনা কের কিম র িরেপােটর
িভি েত গাড়ী িলর িকেলািমটার িনে া ভােব িনধারণ করা হয়। 

: নং গাড়ী ন র ও ধরণ িকেলািমটার
১। ময়মনিসংহ-গ-১১-০০৮২ (কার) ৭.২৫ িকেলািমটার ( িত িলটার অকেটেন)।
২। ময়মনিসংহ-গ-১১-০০৮৩ (কার) ৭.২৫ িকেলািমটার ( িত িলটার অকেটেন)।
৩। ময়মনিসংহ-চ-৫১-০০৪৮ (মাইে াবাস) ৫.৫০ িকেলািমটার ( িত িলটার অকেটেন)।

  
          উপেরা  িনধািরত িকেলািমটার অ যায়ী গাড়ী েলার লগ েক িলিপব  করেত হেব।

          যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা। এই আেদশ েবর জাির ত অিফস আেদশ
নং-১২.২৪.০০০০.২০১.২৬.০১২.১৯.২২৮ তািরখ : ১ লাই ২০১৯ এর সংেশািধত আেদশ িহেসেব গ  হেব এবং পরবত  িনেদশ
না দয়া পয  বলবৎ থাকেব।    

১৭-৭-২০ ১৯

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২৬.০১২.১৯.২৩৩/১(৯) তািরখ: ২ াবণ ১৪২৬
১৭ লাই ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়ব সাইেট

কােশর অ েরাধসহ)

১



৩) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪) ি গত কমকতা, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) সংি  গাড়ীচালক , গাড়ীচালক, িবনা, ময়মনিসংহ
৮) সংি  নিথ, -, িবনা, ময়মনিসংহ
৯) মা ার ফাইল, -, িবনা, ময়মনিসংহ
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মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )
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