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ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭০.১৬০.১৮.৪৮৫ তািরখ: 
২৮ মাচ ২০১৯

১৪ চ  ১৪২৫

িবষয:় া িা ি   িবেনাদনিবেনাদন     ওও  ভাতাভাতা   ম রম র   সেসে - - ড.ড.  মাঃমাঃ  ইিলয়াছইিলয়াছ   হ ােসনহ ােসন  (BARI0243),   (BARI0243),  ধ ানধান
ব া িনকব ািনক  কমকতাকমকতা  ( ( চ.দা .চ.দা .),  ),  আ িলকআ িলক  গমগম   গেবষণ াগেবষণ া   কক , ,  াম রাম র ,  ,  র াজশাহ ীর াজশাহ ী।।

        
          উপ  িবষেয়র বরােত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন েম জানােনা যাে  য, (Bangladesh Services
(Recreation Allowances Rules, 1979) এবং এসআরও নং-৩১৯-আইন/২০১৫ মাতােবক ড. মাঃ ইিলয়াছ
হােসন, ধান ব ািনক কমকতা (চ.দা.), আ িলক গম গেবষণা ক , াম র, রাজশাহীেক ০৪-০৪-২০১৯ হেত ১৮-০৪-২০১৯

ি . তািরখ পয  ১৫ (পেনর) িদন াি  িবেনাদন  এবং ০১ মােসর ল বতেনর সমপিরমান অথ াি  িবেনাদন ভাতা িহেসেব
ম র করা হেলা। তার কালীন পরবত  জ  কমকতা জনাব মাঃ আ াহ আল মা ন, ঊ তন ব ািনক কমকতা,
আ িলক গম গেবষণা ক , াম র, রাজশাহীেক উ  কে র দনি ন কাজ-কম ( ন দািয় ) পিরচালনার দািয়  দান
করা হেলা। উে  য, াি  িবেনাদন ভাতা বােজট বরা  াি  সােপে  দান করা হেব।

২৮-৩-২০ ১৯

ড. মাঃ ইিলয়াছ হােসন, ধান ব ািনক কমকতা (চ.দা.),
আ িলক গম গেবষণা ক , াম র, রাজশাহী

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

ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭০.১৬০.১৮.৪৮৫/১ তািরখ: ১৪ চ  ১৪২৫
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (চলিত দািয় ), গেবষণা উইং, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
২) পিরচালক (চলিত দািয় ), সবা ও সরবরাহ উইং, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৩)  ব ািনক কমকতা, এএসআইিস  িবভাগ, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট (ওেয়ব সাইেট
আপেলাড করার জ  অ েরাধ করা হেলা)
৪) ধান ব ািনক কমকতা, আ িলক গম গেবষণা ক , াম র, রাজশাহী
৫) উপ-পিরচালক (চলিত দািয় ), অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৬) জনাব মাঃ আ াহ আল মা ন, ঊ তন ব ািনক কমকতা, আ িলক গম গেবষণা ক , াম র,
রাজশাহী
৭) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৮) একা  সিচব, মহাপিরচালক মেহাদেয়র কাযালয়, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৯) মা ার ফাইল
১০) ি গত নিথ।
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মা: মাহ ল হাসান 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় )
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