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পিরপপিরপ
িবষয:় বাসা বরা  সং া  পিরপ  জাির সংেগ।

         িবনা’র বাসা বারা  কিম র ৩০-০৮-২০১৮ এবং ১০-১০-২০১৮ ি . তািরেখর সভার িস া  অ যায়ী অ
ইনি উেট কমরত িব ানী, কমকতা ও কমচারীেদর অবগিতর জ  জানান যাে  য, িবনা’র ন ন, রাতন আবািসক
এলাকা এবং উপেক স েহর অিফসাস কায়াটার ও াফ কায়াটার এর িনে বিণত বাসা ও একক ক স হ খািল আেছ।
খািল বাসা ও একক ক স হ বরা  দয়ার জ  দরখা  আ বান করা যাে ।
ক) িবনা আবািসক এলাকা ( রাতন)

িমক নং খািল বাসার টাইপ ও ন র
১। এ টাইপ- ১ ও ২ নং বাসা
২। িব টাইপ- ১, ২, ৪, ৫ ও ৮ নং বাসা
৩। িস টাইপ- ১, ২, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৫ ও ১৯ নং বাসা
৪। িস টাইপ- ৬নং বাসার ৩নং একক ক  ( মস)
৫। িস টাইপ- ৭নং বাসার ১, ২ ও ৩নং একক ক  ( মস)
৬। িড টাইপ- ৮নং বাসার ১, ২ ও ৩নং একক ক  ( মস)
৭। িড টাইপ- ১৬নং বাসার ১, ২ ও ৩নং একক ক  ( মস)
৮। এফ টাইপ- ৫নং বাসার ২নং একক ক  ( মস)

খ) িবনা আবািসক এলাকা (ন ন)
িমক নং খািল বাসার টাইপ ও ন র

১। এ-১ টাইপ- ১/১ ও ১/৮ নং বাসা
২। িড-১ টাইপ- ১/৬, ১/৭ ও ১/৮ নং বাসা
৭। ই-২ টাইপ- ২/১ ও ২/৩ নং বাসা
৮। এফ-১ টাইপ- ১/৩ নং বাসা

গ) িবনা উপেক  স হঃ
           উপেক  স েহর খািল বাসার তািলকা -  উপেকে র ভার া  কমকতাগণ তরী করেবন।
           উপেক  স েহর িব ানী, কমকতা ও কমচারীগণ আগামী ২২-১১-২০১৮ ি . তািরেখর মে  িনধািরত ফরেম -

 উপেকে র ভার া  কমকতােদর িনকট দরখা  জমা িদেবন এবং ভার া  কমকতাগণ ২৫-১১-২০১৮ ি . তািরেকর
মে  পিরচালক ( শা: ও সা: সা) মেহাদেয়র দ ের জমা িদেবন।
            ধান কাযালেয় কমরত িব ানী, কমকতা ও কমচারীগণ আগামী ২৫-১১-২০১৮ ি . তািরখ রাজ রিববার অিফস
চলাকালীন সমেয়র মে  িনধািরত ফরেম দরখা  করেত হেব। উ  তািরেখর পর কান দরখা  িবেবিচত হেব না।
অে াবর, ২০১৮ ি . মােস আহিরত ল বতন উে খ বক সকল দরখা  পিরচালক ( শা: ও সা: সা:) মেহাদেয়র দ ের
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জমা দয়ার জ  অ েরাধ করা হেলা। উে  য, ভিব েত খািল হওয়া বাসা ও একক ক েলার জ ও দরখা  করা
যােব।

                 

১৩-১১-২০ ১৮

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

িবতরণ: 
১)  ব ািনক কমকতা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২)  ব ািনক কমকতা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩)  ব ািনক কমকতা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪) ধান ব ািনক কমকতা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) ধান ব ািনক কমকতা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) ধান ব ািনক কমকতা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) ধান ব ািনক কমকতা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮)  ব ািনক কমকতা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) ঊ তন ব ািনক কমকতা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১০) ঊ তন ব ািনক কমকতা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১১) ঊ তন ব ািনক কমকতা, িষ অথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১২) ধান ব ািনক কমকতা (ইেলক িন ), বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৩) লাইে িরয়ান, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৪) সহকারী েকৗশলী (িসিভল), বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৫) উপপিরচালক, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৬) উপপিরচালক, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৭) ঊ তন ব ািনক কমকতা, পিরক না ও উ য়ন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৮) িনং অিফসার, িশ ণ ও কাশনা শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৯) উপেক  স হ
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