
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট 
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ময়মনিসংহ-২২০২ 
শাসন শাখা

িষই স ি

ারক ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৩৩.০৪৪.১৯.৫৪৪ তািরখ: 
৩০ অে াবর ২০১৯

১৪ কািতক ১৪২৬

িবষয:় অবসরঅবসর   জ িনতজিনত   আিথকআিথক  িবধা িদিবধা িদ   ব াবদবাবদ   াা   অথঅথ   ম রীম রী  সংেগসংেগ।।
: ার ০৪-০৮-২০১৯ ি . তািরেখর আেবদন।

           উপ  িবষয় ও ে র ি েত জনাব মা. আ র রিহম, সহকারী পিরচালক (অথ) চলিত দািয়  (অবঃ) ক জানান
যাে  য, িতিন অ  িত ােন ৩০-০৬-১৯৮৫ ি . তািরেখ চা রীেত যাগদান কেরন এবং ার জ  তািরখ ৩১-০৮-১৯৫৯ ি .
মাতােবক ৩০-০৮-২০১৯ ি . তািরখ িপআরএল শষ হয়। ার মাট চা রীকাল ৩৪ বছর ০২ মাস এবং সবেশষ ল বতন টাঃ

২৮,৮১০/-

            িতিন ৩৪ বছর ০২ মাস চা রীকােলর জ  ৩৪ বছেরর আ েতািষকসহ িনে  বিণত আিথক িবধািদ া  হেবন।
.ন

◌ং পাওনার িববরণ টাকার পিরমান

১। (ক) আ েতািষক বাবদ (৩৪ বছর ০২ মাস)
(টাঃ ২৮,৮১০.০০ x ৩৪ x ২) ১৯,৫৯,০৮০.০০

(খ) িসিপএফ অিফস দয় অংশ ১৪,০৪,১২৮.০০
(গ) িসিপএফ িনজ  দয় অংশ ২,৮৭,৫৩০.০০

(ঘ) মহাপিরচালক ক ান তহিবেল জমা ত অথ ফরৎ বাবদ 
দয় ( নাফা ১০%সহ) ২৩,১৩৮.০০

সবেমাটসবেমাট   াা   টাকারটাকার  প িরমানপ িরমান  = = ৩৬৩৬ ,, ৭৩৭৩ ,, ৮৭৬ .০০৮৭৬ .০০

         উপেরা  িহসাব মেত সবেমাট টাকাঃ ৩৬,৭৩,৮৭৬.০০ (ছয়ি শ ল  িতয়া র হাজার আটশত িছয়া র) মা  জনাব মা.
আ র রিহম, সহকারী পিরচালক (অথ), চলিত তািয়  (অবঃ) এর অ েল পিরেশাধেযা ।

        এই অথ  ম রীেত িহসাব শাখার আিথক স িত রেয়েছ, যা যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা। 

৩০ -১০ -২০ ১৯

মা. আ র রিহম, সহকারী পিরচালক (অথ) (অবঃ), চলিত 
দািয় , াম-গলগ া, পা - ময়মনিসংহ, সদর, 
ময়মনিসংহ। মাবাইলঃ ০১৯২৮৩৪৪৯৭৮

মাঃ ছােনায়ার হােসন
শাসিনক কমকতা

ারক ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৩৩.০৪৪.১৯.৫৪৪/১(৯) তািরখ: ১৪ কািতক ১৪২৬
৩০ অে াবর ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 

১



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)
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  কমকতার ি গত নিথ, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ
৮) অবসর সং া  নিথ, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ
৯) মা ার ফাইল, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ

৩০ -১০ -২০ ১৯

মাঃ ছােনায়ার হােসন 
শাসিনক কমকতা

২


