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১৬ জ  ১৪২৬

পিরপপিরপ
িবষয়: “পিব  শব-ই-কদর” এবং “পিব  ঈদ-উল-িফতর” উ যাপন উপলে  ছুিট সংেগ।

              িনেদশ েম সকল িব ানী, কমকতা, কমচারী ও িমেকর অবগিতর জ  জানান যাে  য,

কক)  )  সকলসকল  কমকতাকমকতা  ওও  কমচারীঃকমচারীঃ  সরকারী ছিুটর তািলকা অ যায়ী “পিব  শব-ই-কদর” উদযাপন উপলে
আগামী ০২-০৬-২০১৯ এবং “পিব  ঈদ-উল-িফতর” উদযাপন উপলে  ০৪-০৬-২০১৯ হেত ০৬-০৬-২০১৯
ি . তািরখ পয  বাংলােদশ পরমাণু কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট ছিুট থাকেব।

খখ)  )  িমকগণঃিমকগণঃ  সরকারী ছিুটর তািলকা অ যায়ী “পিব  ঈদ-উল-িফতর” উপলে  িমকগণ ‘ িমক িনেয়াগ ও
িনয় ণ নীিতমালা’ অ যায়ী ঈেদর িদন ও ঈেদর পেরর িদন ছিুট ভাগ করেবন।

               িবভাগীয় ও শাখা ধানগণ িনজ িনজ িবভাগ ও শাখার য কান কমকতা, কমচারী ও িমকেক
সরকারী কােজর েয়াজেন উ  ছিুটর িদন কম েল উপি ত থাকার িনেদশ িদেত পারেবন।

িবঃিবঃ  ঃঃ- - উউ   ছিুটছিুট  চাঁদচাঁদ  দখারদখার  উপরউপর  িনভরশীলিনভরশীল।।

৩০-৫-২০১৯

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

িবতরণ: 
১) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
২) মখূ  ব ািনক কমকতা, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
৩) সকল িবভাগীয় ধান( জ তার িভি েত নয়)
৪) মখূ  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট (িবনা’র
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৫) উপেক  সমহূ( জ তার িভি েত নয়)
৬) শাখা ধান
৭) ব ি গত কমকতা, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট

১



৮) ব ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৯) ব ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
১০) সংি  নিথ, শাসন শাখা, -
১১) নািটশ বাড
১২) মা ার ফাইল, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ

২


