
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট 
বা িব চ র 

ময়মনিসংহ-২২০২ 
শাসন শাখা

িষই স ি

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২৫.০০৩.১৯.৪০২ তািরখ: 
১৮ সে র ২০১৯

৩ আি ন ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
           বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উেট কমরত ৪থ েডর কমচারীগেণর ( টিলেফান নীিতমালা ২০১৮ অ যায়ী)
মাবাইলেফােনর জ  মািসকভাতা ই ারেনট বহারসহ ম রীর াব িবনা ক প  ক ক অ েমািদত হেয়েছ যা সংি

কমচারীগণ মািসক বতন িবেলর সােথ উে ালন করেবন। ১৫ লাই, ২০১৯ি . তািরখ হেত এ আেদশ কাযকর হেব। মাবাইল
ভাতা া  কমচারীগেণর নাম, পদবী,  ড ও ভাতার পিরমান িন পঃ

..   ন ংনং ন ামন াম  ওও  পদবীপদবী াা   ডড টিল েফানটিল েফান   ন ীিত মাল ান ীিত মাল া  ২০১৮২০১৮  
অ য ায় ীঅ য ায় ী     মাবামাবাইল েফােনরইলেফােনর  জজ   

মািসকভাত ামািসকভাত া  ই ারেনটই ারেনট  
বহারসহবহারসহ   ((টাকায়টাকায় ))

১. ড. মা. তাজ ল হক, ধান ব ািনক কমকতা ৪থ ড ১০০০/-
২. ড. মা.  ৎফর রহমান মা া, ধান ব ািনক 

কমকতা
৪থ ড ১০০০/-

৩. ড. মাহ বা কািনজ হাসনা, ধান ব ািনক কমকতা ৪থ ড ১০০০/-
৪. ড. মা. ই ািহম খিলল, ধান ব ািনক কমকতা ৪থ ড ১০০০/-
৫. ড. মা. হািব র রহমান, ধান ব ািনক কমকতা

( িষ অথনীিত িবভাগ) 
৪থ ড ১০০০/-

৬. ড. মা. শহী ল ইসলাম, ধান ব ািনক কমকতা ৪থ ড ১০০০/-
৭. ড. মাছা. সািকনা খানম, ধান ব ািনক কমকতা ৪থ ড ১০০০/-
৮. ড. মা. রিফ ল ইসলাম, ধান ব ািনক কমকতা ৪থ ড ১০০০/-
৯. ড. মা. হা ন অর রিশদ, ধান ব ািনক কমকতা ৪থ ড ১০০০/-
১০. ড. সাই য়রা চৗ রী, ধান ব ািনক কমকতা ৪থ ড ১০০০/-
১১. ড. মা. ফরহা ল ইসলাম, ধান ব ািনক কমকতা ৪থ ড ১০০০/-
১২. ড. মা. কাম ামান, ধান ব ািনক কমকতা ৪থ ড ১০০০/-

         
       উে  য, মাবাইল ভাতা হণকারী কমচারী ার ব ত মাবাইল ন র  িলিখত ভােব ক কপ েক অবিহত করেবন। 

         এ আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জারী করা হেলা। 

১৮-৯-২০ ১৯

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

১



ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২৫.০০৩.১৯.৪০২/১(২১) তািরখ: ৩ আি ন ১৪২৬
১৮ সে র 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 (ওেয়ব সাইেট কােশর
জ  অ েরাধসহ)
৩) ধান ব ািনক কমকতা, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪) ধান ব ািনক কমকতা, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) ঊ তন ব ািনক কমকতা, উি দ রাগত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) ঊ তন ব ািনক কমকতা, উি দ রাগত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) ধান ব ািনক কমকতা, িষ অথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) ধান ব ািনক কমকতা, িষত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) ধান ব ািনক কমকতা, উি দ জনন িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১০) ধান ব ািনক কমকতা, উ ানত  িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১১) ধান ব ািনক কমকতা, বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১২) উ তন ব ািনক কমকতা, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৩) ধান ব ািনক কমকতা, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৪) ধান ব ািনক কমকতা, পিরক না ও উ য়ন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৫) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৬) ি গত কমকতা, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৭) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৮) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৯) সংি  কমচারীেদর ি গত নিথ, িবনা, ময়মনিসংহ
২০) সংি  নিথ , িবনা, ময়মনিসংহ
২১) মা ার ফাইল, িবনা, ময়মনিসংহ

১৮-৯-২০ ১৯

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

২


