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ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭২.৫৬৪.১৮.২০২ তািরখ: 
০৯ ফ যা়ির ২০২১

২৬ মাঘ ১৪২৭

িবষয:় অবসরঅবসর   উ রউ র    ( ( িপআরএলিপআরএল) ) ম রীম রী  সেসে - - জনাবজনাব   মাঃমাঃ  জ ািহ লজািহ ল   ইসলামইসলাম  (BARI1349), (BARI1349),
াট িলিপকারাট িলিপকার --কামকাম--কি উটারকি উটার   অপােরটরঅপােরটর ,  ,  এফএমিপইএফএমিপই   িবভাগিবভাগ ,  ,  ব া িরবা ির ,  ,  জয়েদব রজয়েদব র ,  ,  গাজ ী রগাজ ী র ।।

         উপ  িবষেয় ার ০৪-০১-২০২১ ি . তািরেখর আেবদেনর বরােত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন েম
বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উেটর কমচারী (অবসর ভাতা ও অবসরজিনত িবধািদ) িবধানমালা, ২০০১ এর ২১
(১)(২)(৩) িবধান সােপে  এবং অথ ‘‘ম ণালেয়র ০৬-০৪-২০১০ি . তািরেখর আেদশ নং-অম/অিব-

িব-১/চাঃিবঃ-৩/২০১০(অংশ-৩)/৬২ মাতােবক অবসর িত লক েক অবসর উ র  ারা িত াপন করা
হেয়েছ। ার জ  তািরখ ২১-০২-১৯৬২ ি . অ যায়ী ২০-০২-২০২১ ি . তািরেখ ার বয়স ৫৯ (উনষাট) বছর িতর

ি েত উ  তািরেখ ইনি উেটর চা ির হেত ণ অবসর দান করা হেলা এবং  পাওনা থাকায় ার অ েল
২১-০২-২০২১ হেত ২০-০২-২০২২ ি . তািরখ পয  ০১ (এক) বছর ণ গড় বতেন অবসর উ র  (িপআরএল)
ম র করা হেলা।

৯-২-২০২১

জনাব মাঃ জািহ ল ইসলাম, াটিলিপকার-কাম-
কি উটার অপােরটর, এফএমিপই িবভাগ, বাির, 
জয়েদব র, গাজী র

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

ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭২.৫৬৪.১৮.২০২/১ তািরখ: ২৬ মাঘ ১৪২৭
০৯ ফ যা়ির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক , 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)  ব ািনক কমকতা, এফএমিপই িবভাগ, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট-সংি  কমচারীর চাকির
বই এতদসংেগ ফরৎ দান করা হেলা
৪) উপপিরচালক (চলিত দািয় ), অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৫) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব , বাির, জয়েদব র, গাজী র
৬) িহসাব র ণ কমকতা, বিনিফট সল, অথ ও িহসাব শাখা, বাির, জয়েদব র, গাজী র
৭) িনেয়াগ সল, শাসন শাখা, বাির, জয়েদব র, গাজী র

১



৮) কি উটার সল, শাসন শাখা, বাির, জয়েদব র, গাজী র
৯) এিসআর সল (কমকতা/কমচারী), শাসন শাখা, বাির, জয়েদব র, গাজী র
১০) পনশন সল, শাসন শাখা, বাির, জয়েদব র, গাজী র
১১) মা ার ফাইল
১২) িডিজটাল নিথ

৯-২-২০২১
মা: মাহ ল হাসান 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় )
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