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২৭ পৗষ ১৪২৭

িবষয:় জনাবজনাব   আকামংআকামং  মারমামারমা  (BARI1794),   (BARI1794),  াবেরটরীাবেরটরী  এেটনেডএেটনেড ,  ,  পাহ াড়ীপাহ াড়ী  িষিষ   গেবষণ াগেবষণ া   কক ,,
র াইখ ালীর াইখ ালী,  ,  কা াইকা াই ,  ,  র া ামার া ামা   পাবতপাবত   জলাজলা   এরএর   াবেরটরীাবেরটরী  এেটনেডএেটনেড   পেদপেদ   চাকিরচাকির   ায়ীকরণায়ীকরণ

সেসে ।।

      উপ  িবষেয়র বরােত িনেদিশত হেয় জানােনা যাে  য, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উেটর াবেরটরী এেটনেড
পেদ কমরত থাকাকালীন িনে া  কমচারীর কাজ-কম সে াষজনক িতপ  হওয়ায় তার নােমর পােশ বিণত পদ ও তািরখ হেত

তােপ ভােব চাকির ায়ী করা হেলা।
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নাম, পদবী ও বতমান কানা য পেদ ায়ী করা হেলা ায়ীকরেণর তািরখ

১. জনাব আকামং মারমা
াবেরটরী এেটনেড

পাহাড়ী িষ গেবষণা ক
রাইখালী, কা াই, রা ামা  পাবত  জলা

াবেরটরী এেটনেড ২৭-০৭-১৯৯১ ি .

১১-১-২০২১

জনাব আকামং মারমা, াবেরটরী এেটনেড ,
পাহাড়ী িষ গেবষণা ক , রাইখালী, কা াই, রা ামা  
পাবত  জলা

ড. মা. নািজ ল ইসলাম
মহাপিরচালক (চলিত দািয় )

ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭৩.০২১.১৮.৩৭/১ তািরখ: ২৭ পৗষ ১৪২৭
১১ জা য়াির 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) ধান ব ািনক কমকতা, পাহাড়ী িষ গেবষণা ক , রাইখালী, কা াই, রা ামা  পাবত  জলা
৪) উপপিরচালক (চলিত দািয় ), অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট

১



৫) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৬) একা  সিচব, মহাপিরচালক মেহাদেয়র কাযালয়, বাির, জয়েদব র, গাজী র
৭) এিসআর সল, শাসন শাখা, বাির, জয়েদব র, গাজী র
৮) কি উটার সল, শাসন শাখা, বাির, জয়েদব র, গাজী র
৯) মা ার ফাইল
১০) ি গত নিথ।

১১-১-২০২১
মা: মাহ ল হাসান 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় )
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