
কিৃষই সমিৃ
বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট

(িবনা) 
বাকিৃব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 

বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৭০.০০১.২০.৩৫৬ তািরখ: 
২৮ জনু ২০২০

১৪ আষাঢ় ১৪২৭

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

            িবনা’র িন বিণত কমকতা জানান যাে  য, তঁার আেবদেনর ি েত াি  িবেনাদন ছুিট ও
ভাতা (অিজত ছুিট ১৫ িদন এবং ১ মােসর সমপিরমান মলূ বতন) কতৃপ  কতৃক ম রুী দয়া হেয়েছ।             

ঃ নং নাম ও পদবী যাগদােনর 
 তািরখ

িতন বছর 
পিূতেত 
াপ তার 
তািরখ

আেবদেনর 
তািরখ

ম রুীকতৃ ছুিটর 
তািরখ

াপ  ভাতার 
পিরমাণ 

(িহসাব শাখা 
কতৃক 

িনধািরত)

ম ব
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১. জনাব মা. শা  

আব াহ আল 
মামনু, ব ি গত 
কমকতা 
(অিতির  দািয় )

২২/০৬/১৭ ২১/০৬/২০ ২১/০৬/২০২৮/০৬/২০ 
হেত 
১২/০৭/২০ 
পয

২৮,১০০/- 

-

        

               উপেরা ভােব াি  িবেনাদন ছুিট ও ভাতা অ েমাদেনর ি েত অিফস আেদেশর খসড়াপ
তির করা হেয়েছ। খসড়ািট অ েমাদন কামনায় পশ করা হেলা। 

২৮-৬-২০২০
ড. মাহা দ মাহববুলু হক

উপপিরচালক (চলিত দািয় )

ন র: তািরখ: ১৪ আষাঢ় ১৪২৭
২৮ জনু ২০২০১



১২.২৪.০০০০.২০১.৭০.০০১.২০.৩৫৬/১(৪২) ২৮ জনু 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) সকল িবভাগীয় ধান
৩) মখূ  ব ািনক কমকতা, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
৪) মখূ  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট(িবনা’র
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)(িবনা’র ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৫) শাখা ধান
৬) উ তন ব ািনক কমকতা, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৭) ব ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
৮) জনাব মা. শা  আব াহ আল মামনু, ব ি গত কমকতা (অ: দা:), িবনা
৯) ব ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
১০) ব ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
১১) সংি  নিথ, িবনা
১২) মা ার ফাইল, িবনা

২৮-৬-২০২০
ড. মাহা দ মাহববুলু হক

উপপিরচালক (চলিত দািয় )
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