
িষই স ি
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) 

বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 
বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.০৩.০০৭.১৯.৩২৫ তািরখ: 
১০ ন ২০২০

২৭ জ  ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

             অ  িত ােনর িনে া  িমক ে র আেবদেনর ি েত মহাপিরচালক মেহাদেয়র ক াণ তহিবল হেত সবেমাট
টাকা=৯,৭০,০০০/- (নয় ল  স র হাজার) মা  অি ম ঋণ ম রী দয়া হেয়েছ। অি েমর অথ সংি  িমক ে র নােমর অে
উে িখত িকি েত কতন করা হেব।

:নং নাম পদবী ঋণ দােনর কারণ ঋেণর 
পিরমাণ িকি র সং া

১। জনাব মা. মািনক িময়া িনয়িমত 
িমক ীর িচিকৎসা ৫০,০০০/- ২৫০০/- কের ২০ িকি

২। জনাব মা. মাফা ল হােসন িনয়িমত 
িমক িনজ িচিকৎসা ৭০,০০০/- ৩,৫০০/- কের ২০ 

িকি

৩। জনাব মা. ইবেন কাউসার িনয়িমত 
িমক ীর িচিকৎসা ৪০,০০০/- ২,০০০/- কের ২০ 

িকি

৪। জনাব িরনা গাসাই িনয়িমত 
িমক িনজ িচিকৎসা ৬০,০০০/- ৩,০০০/- কের ২০ 

িকি

৫। জনাব মা. আ. রিহম িনয়িমত 
িমক পািরবািরক েয়াজন ২০,০০০/- ১০০০/- কের ২০ িকি

৬। জনাব মা. নাজ ল  হক িনয়িমত 
িমক বাড়ী মরামত ৫০,০০০/- ২,৫০০/- কের ২০ 

িকি

৭। জনাব মা. লাল িময়া িনয়িমত 
িমক িনজ িচিকৎসা ১০,০০০/- ৫০০/- কের ২০ িকি

৮। জনাব মা. নবী হােসন িনয়িমত 
িমক

বাড়ী মরামত ও িশ া 
য় ১,০০,০০০/- ৫,০০০/- কের ২০ 

িকি

৯। জনাব কাজী মা. সাই ল ইসলাম িনয়িমত 
িমক ীর িচিকৎসা ৩০,০০০/- ১,৫০০/- কের ২০ 

িকি

১০। জনাব মা. আ র রা াক িনয়িমত 
িমক িনজ িচিকৎসা ৯০,০০০/- ৪,৫০০/- কের ২০ 

িকি

১১। জনাব মা. আ ব র িছি ক 
( িম া)

িনয়িমত 
িমক

িনজ িচিকৎসা ও িশ া 
য় ৭০,০০০/- ৩,৫০০/- কের ২০ 

িকি

১২। জনাব মা. িজ াত আলী (মা রা) িনয়িমত 
িমক ঋণ পিরেশাধ ৪০,০০০/- ২,০০০/- কের ২০ 

িকি

১৩। জনাব মা. গালাম মা ফা 
(মা রা)

িনয়িমত 
িমক ঋণ পিরেশাধ ৪০,০০০/- ২,০০০/- কের ২০ 

িকি

১



১৪। জনাব মা. আমজাত হােসন 
(রং র)

িনয়িমত 
িমক িচিকৎসা য় ৪০,০০০/- ২,০০০/- কের ২০ 

িকি

১৫। জনাব মা. হািফজার রহমান 
(রং র)

িনয়িমত 
িমক িচিকৎসা য় ৫০,০০০/- ২,৫০০/- কের ২০ 

িকি  

১৬। জনাব মা. ওবায় র রহমান 
(মা রা)

িনয়িমত 
িমক মেয়র িববাহ ৫০,০০০/- ২,৫০০০/- কের ২০ 

িকি

১৭। জনাব মা. বাহা ল ইসলাম 
(মা রা)

িনয়িমত 
িমক িশ া য় ৪০,০০০/- ২,০০০/- কের ২০ 

িকি

১৮। জনাব মা. রওশন আলী (মা রা) িনয়িমত 
িমক মেয়র িববাহ ৫০,০০০/- ২,৫০০/- কের ২০ 

িকি

১৯। জনাব মা. ৎ র রহমান (রং র) িনয়িমত 
িমক মেয়র িববাহ ৭০,০০০/- ৩,৫০০/- কের ২০ 

িকি
মাট টাকা= ৯,৭০,০০০/-

           
             উপেরা  অি ম ঋেণর টাকা স ণ েপ পিরেশাধ হওয়ার পর পরবত  িকি েত অি েমর উপর অিজত দ কতন করা
হেব।

  ২।       এ আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা।

১০-৬-২০২০
ডঃ মাহা দ মাহ ল হক

উপপিরচালক ( শাসন)

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.০৩.০০৭.১৯.৩২৫/১(৯) তািরখ: ২৭ জ  ১৪২৭
১০ ন ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’ ওেয়বসাইেট

কােশর অ েরাধসহ)
২) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩) ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) ি গত সহকারী, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) ি গত নিথ, িবনা ময়মনিসংহ
৮) সংি  নিথ, িবনা ময়মনিসংহ
৯) মা ার ফাইল, িবনা ময়মনিসংহ

১০-৬-২০২০
ডঃ মাহা দ মাহ ল হক

২



উপপিরচালক ( শাসন)

৩


