
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট 
বা িব চ র 

ময়মনিসংহ-২২০২ 
শাসন শাখা

িষই স ি

ারক ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৩৩.০৪৪.১৯.৬৮০ তািরখ: 
২১ নেভ র ২০১৯

৬ অ হাযণ় ১৪২৬

িবষয:় অবসরঅবসর   জ িনতজিনত   আিথকআিথক  িবধা িদিবধা িদ   ব াবদবাবদ   াা   অথঅথ   ম রীম রী  সংেগসংেগ।।
: ার ০২-০৯-২০১৯ ি . তািরেখর আেবদন।

           উপ  িবষয় ও ে র ি েত জনাব সালাহ উি ন আহে দ, ভা ার কমকতা (অবঃ) ক জানান যাে  য, িতিন অ
িত ােন ১২-০৭-১৯৭৮ ি . তািরেখ চা রীেত যাগদান কেরন এবং ার জ  তািরখ ৩১-০৮-১৯৫৯ ি . মাতােবক ০১-০৭-২০১৯

ি . তািরখ িপআরএল শষ হয়। ার মাট চা রীকাল ৪১ বছর ০১ মাস ১৮ িদন এবং সবেশষ ল বতন টাঃ ৪৫০৪০/-

            িতিন ৪১ বছর ০১ মাস ১৮ িদন চা রীকােলর জ  ৪১ বছেরর আ েতািষকসহ িনে  বিণত আিথক িবধািদ া
হেবন।

.
নং পাওনার িববরণ টাকার পিরমান

১। (ক
)

আ েতািষক বাবদ (৪১ বছর ০১ মাস ১৮ িদন)
(টাঃ ৪৫,০৪০.০০ x ৪১ x ২) ৩৬,৯৩,২৮০.০০

(খ) িসিপএফ অিফস দয় অংশ ২০.৪৫,৯৮১.০০
(গ) িসিপএফ িনজ  দয় অংশ ৫,৯২,০৫১.০০
(ঘ) মহাপিরচালক ক ান তহিবেল জমা ত অথ ফরৎ বাবদ দয় ( নাফা ১০%সহ) ২৩,৫৯৫.০০

সবেমাটসবেমাট   াা   টাকারটাকার  প িরমানপ িরমান  = = ৬৩৬৩ ,, ৫৪৫৪ ,, ৯০৭.০০৯০৭.০০

.নং দনার িববরণ টাকার পিরমান
১। (ক) হ িনমাণ অি েমর দ বাবদ অথ কতন  ৩,০০০.০০

সবেমাটসবেমাট   কত নেয াকত নেয া   টাকারটাকার  প িরমানপ িরমান  = = ৩৩ ,, ০০০ .০০০০০ .০০

         উপেরা  িহসাব মেত সবেমাট পাওনার িবপরীেত টাকাঃ ৩,০০০.০০ (িতন হাজার) মা  কতন সােপে  অবিশ  টাকাঃ
(৬৩,৫৪,৯০৭.০০ - ৩,০০০.০০) = ৬৩,৫১,৯০৭.০০ ( তষি  ল  একা  হাজার নয়শত সাত) মা  জনাব সালা  উি ন
আহে দ, ভা ার কমকতা (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। 

২১-১১-২০ ১৯

জনাব সালাহ উি ন আহে দ, ভা ার কমকতা (অবঃ), 
িবনা, ময়মনিসংহ।   ায়ী কানাঃ াম-িনজক , ডাকঘর-
ময়মনিসংহ, থানা- কা য়ালী, ময়মিসংহ।                         

মাঃ ছােনায়ার হােসন
শাসিনক কমকতা

১



মাবাইলঃ ০১৭১২ ১৫২৩৭২

ারক ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৩৩.০৪৪.১৯.৬৮০/১(৯) তািরখ: ৬ অ হাযণ় ১৪২৬
২১ নেভ র ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
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) সংি  নিথ, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ
৯) মা ার ফাইল, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ

২১-১১-২০ ১৯

মাঃ ছােনায়ার হােসন 
শাসিনক কমকতা

২


