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ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭২.০২২.১৮.১০০ তািরখ: 
২৯ জা য়াির ২০১৯

১৬ মাঘ ১৪২৫

িবষয়: অিজতঅিজত  ছুিটছুিট  নগদায়ননগদায়ন  বাবদবাবদ  এককািলনএককািলন  অথঅথ ( (লালা   এমাউ টএমাউ ট) ) ম রুম রু  সেসে --জনাবজনাব  মাঃমাঃ  নূ লনূ ল
ইসলামইসলাম (BARI0790),  (BARI0790), উ তনউ তন  ব ািনকব ািনক  সহকারীসহকারী ( (িপআরএলিপআরএল  ভাগরতভাগরত), ), কিৃষতকিৃষত   িবভাগিবভাগ,,
বাবা,,কৃকৃ,,গগ,,ইই, , জয়েদবপরুজয়েদবপরু, , গাজীপরুগাজীপরু।।

         
          উপযু  িবষেয় তাঁর ০৯-১২-২০১৮ ি . তািরেখর আেবদেনর বরােত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন েম
 জনাব মাঃ নূ ল ইসলাম, উ তন ব ািনক সহকারী (িপআরএল ভাগরত), কৃিষত  িবভাগ, বা,কৃ,গ,ই, জয়েদবপরু,
গাজীপরুেক 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,কৃ,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 তাঁর জমাকৃত ১৮ মােসর অিজত ছুিট পাওনা থাকায় শষ া  মলূ বতন = ৪২,৮৯০/- টাকার িভি েত
এককালীন নগদ অথ (৪২,৮৯০*১৮) = ৭,৭২,০২০/- (সাত ল  বাহা র হাজার িবশ টাকা) মা  (লা  এমাউ ট) ম রু
করা হেলা। 
২।     উ  অথ মখু  ব ািনক কমকতা, কৃিষত  িবভাগ, বা,কৃ,গ,ই, জয়েদবপরু, গাজীপরু এর মাধ েম িতিন াপ
হেবন।

২৯-১-২০১৯

জনাব মাঃ নূ ল ইসলাম, উ তন ব ািনক সহকারী 
(িপআরএল ভাগরত), কিৃষত  িবভাগ, বা,ক,ৃগ,ই, 
জয়েদবপুর, গাজীপুর

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

ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭২.০২২.১৮.১০০/১(১১) তািরখ: ১৬ মাঘ ১৪২৫
২৯ জা য়াির ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, সবা ও সরবরাহ, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
২) মখূ  ব ািনক কমকতা, কিৃষত  িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট-সংি
কমচারীর অিজত ছুিট নগদায়ন বাবদ ১৮ মােসর এককালীন অথ = ৭,৭২,০২০/- (সাত ল
বাহা র হাজার িবশ টাকা) মা  দােনর জ  অ েরাধ জানােনা হেলা-এতদসে  তার চাকির বই
ফরৎ রণ করা হেলা

৩) মখূ  ব ািনক কমকতা, এএসআইিসিট িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট (ওেয়ব
সাইেট আপেলাড করার জ  অ েরাধ করা হেলা)
৪) উপপিরচালক (চলিত দািয় ), অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট-

১



সংি  কমচারীর অিজত ছুিট নগদায়ন বাবদ ১৮ মােসর এককালীন অথ = ৭,৭২,০২০/- (সাত
ল  বাহা র হাজার িবশ টাকা) মা  মখু  ব ািনক কমকতা, কিৃষত  িবভাগ, বা,ক,ৃগ,ই,
জয়েদবপরু, গাজীপরু বরাবর রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা
৫) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
৬) একা  সিচব, মহাপিরচালক মেহাদেয়র কাযালয়, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৭) িহসাব র ণ কমকতা, বিনিফট সল, অথ ও িহসাব শাখা, বা,ক,ৃগ,ই, জয়েদবপরু, গাজীপরু
৮) পনশন সল, শাসন শাখা, বা,ক,ৃগ,ই, জয়েদবপরু, গাজীপরু
৯) এিসআর সল (কমকতা/কমচারী), শাসন শাখা, বা,ক,ৃগ,ই, জয়েদবপরু, গাজীপরু
১০) মা ার ফাইল
১১) ব ি গত নিথ।

২৯-১-২০১৯

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

২


