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ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭২.১৩২.১৮.১৭১৪ তািরখ: 
২৩ অে াবর ২০১৯

৭ কািতক ১৪২৬

িবষয়: ঐিতহািসকঐিতহািসক  ওও  দশনীয়দশনীয়  ানান  পিরদশেনরপিরদশেনর  উে েউে ে   ভারতভারত  মেণরমেণর  জজ   বিহঃবাংলােদশবিহঃবাংলােদশ  ছুিটছুিট
((অিজতঅিজত  ছুিটছুিট) ) ম রুম রু  সেসে --জনাবজনাব  পনপন  রায়রায় (BARI0910),  (BARI0910), ব ািনকব ািনক  সহকারীসহকারী, , সেরজিমনসেরজিমন
গেবষণাগেবষণা  িবভাগিবভাগ, , কিৃষকিৃষ  গেবষণাগেবষণা  কক , , দৗলতপরুদৗলতপরু, , খলুনাখলুনা।।

           উপযু  িবষেয় তার ২৪-০৯-২০১৯ ি . তািরেখর আেবদেনর বরােত মহাপিরচালক মেহাদেয়র
অ েমাদন েম জনাব পন রায়, ব ািনক সহকারী, সেরজিমন গেবষণা িবভাগ, কিৃষ গেবষণা ক , দৗলতপুর,
খুলনােক ঐিতহািসক ও দশনীয় ান পিরদশেনর উে ে  ২৬-১০-২০১৯ হেত ০৪-১১-২০১৯ ি : তািরখ পয
অথবা কতৃ মেণর তািরখ হেত ১০ (দশ) িদন ভারত মেণর জ  বিহঃবাংলােদশ (অিজত) ছিুট পূণ বতেন
ম রু করা হেলা। 
১। এই মণ তার িনজ খরেচ স  হেব এবং এেত বাংলােদশ সরকার িকংবা বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা
ইনি িটউেটর কান আিথক ব য় হেব না। উে খ  য, সরকাির িনেদশনা যায়ী উ  ছিুট কান েমই বিধত করা
যােব না এবং িতিন ছিুট শেষ দেশ ত াবতন কের যথাযথ কতপৃে র মাধ েম যাগদানপ  দািখল করেবন।
২। এই ারক ধান উপেদ ার কাযালয় হেত জািরকতৃ ০৪-০৪-২০০৭ইং/২১-১২-১৪১৩ বাং তািরেখর
৩১.৩৯.৩২. ০০.০০.০০.২০০৭-৮১ (১০০০) সংখ ক আেদশ অ যায়ী জাির করা হেলা। 

২৩-১০-২০১৯

জনাব পন রায়, ব ািনক সহকারী, সেরজিমন 
গেবষণা িবভাগ, কিৃষ গেবষণা ক , দৗলতপুর, 
খুলনা

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

ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭২.১৩২.১৮.১৭১৪/১ তািরখ: ৭ কািতক ১৪২৬
২৩ অে াবর ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক , সবা ও সরবরাহ উইং, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
২) হাইকিমশনার, ভারতীয় দতূাবাস, লশান, ঢাকা
৩) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা
৪) মখু  ব ািনক কমকতা, এএসআইিসিট িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট-
(ওেয়ব সাইেট আপেলাড করার জ  অ েরাধ করা হেলা)
৫) ধান ব ািনক কমকতা, সেরজিমন গেবষণা িবভাগ, কিৃষ গেবষণা ক , দৗলতপরু, খলুনা
৬) বেদিশক মু ািনয় ক, বাংলােদশ ব াংক, ঢাকা

১



৭) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৮) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, শাসন শাখা, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৯) ভার া  কমকতা, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা/ বনােপাল চকেপা ,
বনােপাল, যেশার/দশনা চকেপা , দশনা, চুয়াডা া/িহিল চকেপা , িহিল, িদনাজপরু/ গেদ

বডার, দশনা, চুয়াডা া/বিুড়মারী, পাট াম/ বাংলা বা া, ততুিলয়া/ সানা মসিজদ ল ব র,
চঁাপাইনবাবগ ।
১০) একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
১১) মা ার ফাইল
১২) ব ি গত নিথ।

২৩-১০-২০১৯

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

২


