
বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট 
বাকিৃব চ র 

ময়মনিসংহ-২২০২ 
শাসন শাখা

কিৃষই সমিৃ

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৩৩.০০৩.১৮.৬৬ তািরখ: 
২৩ জা য়াির ২০২০

৯ মাঘ ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

          ইনি িটউট এর িশ ণ ও কাশনা শাখায় কমরত জনাব এ. িব. এম. মিজবরু রহমান ভূঞা, িশ ণ
কমকতা এর অ েল অিজত ছিুট সি ত থাকায় জাতীয় বতন ল-২০১৫ এর ৯(২) (খ) অ যায়ী ১৮
(আঠােরা) মােসর ছিুট নগদায়ন বাবদ বতমান মলূ বতন টাঃ ২৮,১০০/- এর িভি েত টাঃ (২৮,১০০ x ১৮) =
৫,০৫,৮০০/- (পঁাচ ল  পঁাচ হাজার আটশত) মা  ম রু করা হেলা। এই অথ ম রুীেত িহসাব শাখার স িত
রেয়েছ।

             এই আেদশ যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা।

এ.এ.  িব.িব.  এম.এম.  মিজবরুমিজবরু  রহমানরহমান  ভূঞাভূঞা
িশ ণ কমকতা
িশ ণ ও কাশনা শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ

মাবাইলঃ ০১৭১১০০১০৮৩

২৩-১-২০২০

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক ( শাসন)

ন র:
১২.২৪.০০০০.২০১.৩৩.০০৩.১৮.৬৬/১(১০)

তািরখ: ৯ মাঘ ১৪২৬
২৩ জা য়াির ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
২) মখূ  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট (িবনা’র
ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৩) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৪) ব ি গত কমকতা, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৫) িনং অিফসার, িশ ণ ও কাশনা শাখা, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৬) ব ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৭) ব ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট

১



৮) সংি  কমকতার ব াি গত নিথ, শাসন শাখা
৯) অবসর সং া  নিথ, শাসন থাখা
১০) মা ার ফাইল, শাসন শাখা

২৩-১-২০২০

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক ( শাসন)

২


