
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট 
বা িব চ র 

ময়মনিসংহ-২২০২ 
শাসন শাখা

িষই স ি

সীিমত

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.১৩.০০১.১৮.৭১২ তািরখ: 
২৫ নেভ র ২০১৯

১০ অ হাযণ় ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

           ইনি উট এর েকৗশল শাখার জনাব িগয়াস উি ন আহেমদ, সহকারী েকৗশলী (িসিভল) এর জ  তািরখঃ
০১-০১-১৯৬১ ি ঃ অ যায়ী ৫৯ বছর বয়স িতেত গণ কমচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪, ধারা-৪ এবং অথ িবভােগর িবিধ
অ িবভােগর ০৬-০৪-২০১০ তািরেখর অম/অিব- িব-১/চা:িব:-৩/২০১০ (অংশ-৩)/৬২ নং াপন মাতােবক ােক
৩১-১২-২০১৯ ি . তািরেখ অবসর দান বক ০১-০১-২০২০ হেত ৩১-১২-২০২০ ি . তািরখ পয  ণগড় বতেন ১ (এক) বছর
অবসর-উ র  (িপআরএল) ম র করা হেলা।  উে , অবসর হেণর ে  িবিধ অ যায়ী আিথক িবধা া  হেবন।

              এ আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা। এতদসং া  েবর অিফস আেদশ বািতল বেল গ
হেব।

২৫-১১-২০ ১৯

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.১৩.০০১.১৮.৭১২/১(৪২) তািরখ: ১০ অ হাযণ় ১৪২৬
২৫ নেভ র ২০১৯

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 িবভাগীয ় ধান( জ তার িভি েত নয়)
৪)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়ব সাইেট

কােশর অ েরাধসহ)
৫) শাখা ধান
৬) উপেক  স হ( জ তার িভি েত নয়)
৭) জনাব িগয়াস উি ন আহেমদ, সহকারী েকৗশলী (িসিভল), েকৗশল শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা
ইনি উট
৮) ি গত কমকতা, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১০) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট

১



১১) সংি  কমকতার ি গত নিথ, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ
১২) সংি  নিথ, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ
১৩) মা ার ফাইল, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ

২৫-১১-২০ ১৯

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

২


