
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট 
বা িব চ র 

ময়মনিসংহ-২২০২ 
শাসন শাখা

িষই স ি

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৭০.০০১.১৯.৩৬৬ তািরখ: 
১১ সে র ২০১৯

২৭ ভা  ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
           িবনা’র িন বিণত কমকতােক জানান যাে   য, ার আেবদেনর ি েত াি  িবেনাদন  ও ভাতা (অিজত

 ১৫ িদন এবং ১ মােসর সমপিরমান ল বতন) ক প  ক ক ম রী দয়া হেয়েছ। 
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ম

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮)
১. িব  পদ রায়, 

এসএসও
০৫/০৮/১৫ ০৪/০৭/১৮ ১৬/০৮/১৮ ০৬/১০/১৯ হেত 

২০/১০/১৯ পয
৪৫,৩৩০/- -

              আেবদনকারী েত গমেণর তািরেখ ২০১৯-২০ অথ বছের উে িখত ভাতা া  হেবন। অথ ম রীেত িহসাব
শাখার স িত রেয়েছ। এ আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জারী করা হেলা।

১১-৯-২০ ১৯

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৭০.০০১.১৯.৩৬৬/১(৪২) তািরখ: ২৭ ভা  ১৪২৬
১১ 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, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩) সকল িবভাগীয ় ধান( জ তার িভি েত নয়)
৪)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) শাখা ধান
৬) উপেক  স হ( জ তার িভি েত নয়)
৭) ঊ তন ব ািনক কমকতা, বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) ি গত কমকতা, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট

১



৯) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১০) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১১) সংি  কমকতার ি গত নিথ, িবনা
১২) সংি  নিথ, -, িবনা
১৩) মা ার ফাইল, িবনা

১১-৯-২০ ১৯

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )
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