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ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭২.৭৬৮.১৮.৯৪ তািরখ: 
২৬ জা য়াির ২০২০

১২ মাঘ ১৪২৬

িবষয়: চাকিরচাকির  বইবই  রণরণ  সেসে - - জনাবজনাব  মাঃমাঃ  আব াহআব াহ  আলআল  মামনুমামনু (BARI1522),  (BARI1522), অিফসঅিফস  সহকারীসহকারী
কামকাম  কি উটারকি উটার  মু া িরকমু া িরক, , সেরজিমনসেরজিমন  গেবষণাগেবষণা  িবভাগিবভাগ, , শাসনগাছাশাসনগাছা, , িম ািম া।।

সূ : আপনার ারক নং-১২.২১.০০০০.০০৫.১৯.০২৭.১৮-১৩৭৭ তািরখ: ২২-০৮-২০১৯ ি .

         উপযু  িবষেয় িনেদশ েম জানােনা যাে  য, জনাব মাঃ আব াহ আল মামনু, অিফস সহকারী কাম
কি উটার মু া িরক, সেরজিমন গেবষণা িবভাগ, শাসনগাছা, িম ােক অথ ও িহসাব শাখা, বাির, জয়েদবপুর,
গাজীপুর হেত সেরজিমন গেবষণা িবভাগ, শাসনগাছা, িম ায় বদলী করার ি েত তার যাগদান প  হণ
পূবক তার চাকির বই এতদসংেগ রণ করা হেলা। 
           
                 সংি  কমচারীর চাকির বই াি  ীকােরাি র জ  আপনােক অ েরাধ করা হেলা। 

সংযুসংযু :-:- চাকির বই।

২৬-১-২০২০

জনাব মাঃ আব াহ আল মামনু, অিফস সহকারী 
কাম কি উটার মু া িরক, সেরজিমন গেবষণা 
িবভাগ, শাসনগাছা, িম া

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

ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭২.৭৬৮.১৮.৯৪/১ তািরখ: ১২ মাঘ ১৪২৬
২৬ জা য়াির ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক , সবা ও সরবরাহ উইং, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
২) মখু  ব ািনক কমকতা, এএসআইিসিট িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট-
(ওেয়ব সাইেট আপেলাড করার জ  অ েরাধ করা হেলা)
৩) ধান ব ািনক কমকতা, সেরজিমন গেবষণা িবভাগ, শাসনগাছা, িম া -এমতাব ায়
সংি  কমচারী চাকির বই রণ করা হেলা
৪) উপপিরচালক (চলিত দািয় ), অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৫) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
৬) একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র,, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট

১



৭) মা ার ফাইল
৮) ব ি গত নিথ।

২৬-১-২০২০

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