
িষই স ি
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) 

বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 
বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২০.০০২.১৯.১৮ তািরখ: 
১৩ জা য়াির ২০২১

২৯ পৗষ ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
       অ  ইনি উেটর গাপালগ  উপেকে  কমরত উ তন ব ািনক কমকতা, জনাব লকার নাইন- ক াহার আেবদেনর ি েত  ১৩-১২-২০২০ তািরখ
( বা ) হইেত িনে া  শেত িবনা’র চাকির হইেত অ াহিত দান করা হইল:  

(ক) িবনার চাকির িবধানমালা-২০১৮ এর ৬৫(১) অ ে দ রেণ থ হওয়ায় ি িন ইনি উটেক াহার ০৩           (িতন) মােসর বতেনর সমপিরমাণ টাকা
িত রন িহসােব িদেত বা  থািকেবন;

(খ) িপএইচিড ষণ ময়াদ শষ হওয়ার পের কােজ যাগদােনর তািরখ হইেত াহার চাকিরকাল চার (০৪) বছর      ণ না হওয়ায় শত মাতােবক াহােক ি
দাতা িত ান িবনােক ই (০২) ল  টাকা িত রণ িহসােব            দান কিরেত হইেব;

(গ) াহার ইনি উেটর যাবতীয় দায়-দািয়  ও পাওনািদ শরীের উপি ত হইয়া ৭(সাত) কায িদবেসর মে            ঝাইয়া িদেত হইেব;

     ০২।  যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হইল।

 
  জনাবজনাব   লকারলকার   নাইননাইন
 উ তন ব ািনক কমকতা
 িবনা উপেক , গাপালগ ।
 মাবাইলঃ ০১৭১২ ১৫৮৬৬১
 
 
 ায়ীায়ী  কানাকানা ::
 িপতা: রল ইসলাম
 াম: িদঘীরপাড়,ডাকঘর: আহমদ নগর
 উপেজলা: িঝনাইগাতী, জলা: শর র।
  
 

১৪-১-২০২১
মা: তানিজ র রহমান ম ল

উপপিরচালক ( শাসন)

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২০.০০২.১৯.১৮/১(৩৮) তািরখ: ২৯ পৗষ ১৪২৭

১৩ জা য়াির ২০২১১



১৩ জা য়াির ২০২১

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 িবভাগীয় ধান
৪)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৫) সকল শাখা ধান
৬) উপকে স হ
৭) সংি  কমকতার ি গত নিথ, শাসন শাখা
৮) সংি  নিথ, শাসন শাখা
৯) মা ার ফাইল, শাসন শাখা

১৪-১-২০২১
মা: তানিজ র রহমান ম ল

উপপিরচালক ( শাসন)

২


