
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িষ ম ণালয ়

বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট 
শাসন শাখা 

www.bari.gov.bd

ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭৩.১১৭.১৮.১০২ তািরখ: 
২৯ জা য়াির ২০১৯

১৬ মাঘ ১৪২৫

িবষয:় অিজতঅিজত     নগদায়ননগদায়ন   ব াবদবাবদ   এককািলনএককািলন   অথঅথ  ( ( লালা   এমাউএমাউ ) ) ম রম র   সেসে - - জনাবজনাব   মাঃমাঃ  আআ
তােহরতােহর  (BARI1885),   (BARI1885),  অিফসঅিফস   সহ ায়কসহ ায়ক ( ( িপআরএলিপআরএল  ভাগরতভাগরত ),  ),  লাইে িরলাইে ির   শাখ াশাখ া ,  ,  ব াব া ,, ,, গগ ,, ইই ,,
জয়েদব রজয়েদব র ,  ,  গাজ ী রগাজ ী র ।।

        
        উপ  িবষেয় ার ১৭-১২-২০১৮ ি . তািরেখর আেবদেনর বরােত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন েম  জনাব মাঃ
আ  তােহর, অিফস সহায়ক (িপআরএল ভাগরত), লাইে ির শাখা, বা, ,গ,ই, জয়েদব র, গাজী রেক অথ ম ণালেয়র অথ
িবভােগর ০৭-১০-২০১৩ ি ঃ তািরেখর ারক নং-০৭.০০.০০০০.১৬১.০৭.০০.০০০.১৩-২২৯ নং াপেনর অ ে দ ৯(২)(খ)
এবং বা, ,গ,ই, কমকতা ও কমচারী (অবসর ভাতা ও অবসরজিনত িবধািদ) িবধানমালা-২০০১ এর ২৫ (১)(২) এবং জাতীয়
বতন ল/২০১৫ এর ৯(২)(খ) এর আেলােক ার জমা ত ১৮ মােসর অিজত  পাওনা থাকায় শষ া  ল বতন =

১৬,৭৬০/- টাকার িভি েত এককালীন নগদ অথ (১৬,৭৬০*১৮) = ৩,০১,৬৮০/- (িতন ল  এক হাজার ছয়শত আিশ টাকা) মা
(লা  এমাউ ) ম র করা হেলা।

২৯-১-২০ ১৯

জনাব মাঃ আ  তােহর, অিফস সহায়ক (িপআরএল 
ভাগরত), 

লাইে ির শাখা, বা, ,গ,ই, জয়েদব র, গাজী র

মা: মাহ ল হাসান
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় )

ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭৩.১১৭.১৮.১০২/১ তািরখ: ১৬ মাঘ ১৪২৫
২৯ জা য়াির ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (চলিত দািয় ), সবা ও সরবরাহ উইং, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
২)  ব ািনক কমকতা, এএসআইিস  িবভাগ, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট (ওেয়ব সাইেট
আপেলাড করার জ  অ েরাধ করা হেলা)
৩) উপ-পিরচালক (চলিত দািয় ), অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট-সংি  কমচারীর
অিজত  নগদায়ন বাবদ ১৮ মােসর এককালীন অথ = ৩,০১,৬৮০/- (িতন ল  এক হাজার ছয়শত আিশ
টাকা) মা  দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা
৪) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৫) িসিনয়র লাইে িরয়ান, লাইে রী শাখা, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৬) একা  সিচব, মহাপিরচালক মেহাদেয়র কাযালয়, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৭) িহসাব র ণ কমকতা, বিনিফট সল, অথ ও িহসাব শাখা, বা, ,গ,ই, জয়েদব র, গাজী র

১



৮) পনশন সল, শাসন শাখা, বা, ,গ,ই, জয়েদব র, গাজী র
৯) এিসআর সল (কমকতা/কমচারী), শাসন শাখা, বা, ,গ,ই, জয়েদব র, গাজী র
১০) মা ার ফাইল
১১) ি গত নিথ।

২৯-১-২০ ১৯

মা: মাহ ল হাসান 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় )

২


