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িষই স ি

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.১৩.০০১.১৮.২০ তািরখ: 
৩০ জা য়াির ২০২০

১৬ মাঘ ১৪২৬

পিরপপিরপ
িবষয:় িবনা’র ২০২১ সােল অবসর ও অবসর উ র েত (PRL) গমণকারী িব ানী, কমকতা ও কমচারীগেণর

নােমর তািলকা ত সংেগ।

          উপ  িবষেয় অথ ম ণালেয়র নং-অব/অিব/ িব-১/৩িপ-২/২০০৫(অংশ-১)/৫, তািরখঃ ২৭/০১/২০০৯ি ঃ এর িনেদশনা
মাতােবক পনশন ম রী ও পিরেশাধ সং া  নীিতমালার ২.০৪ নং অ ে দ এবং অথ ম ণালেয়র

নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৩.১৬-১৪১, তািরখঃ ২০/১২/২০১৬ ি ঃ অ যায়ী ২০২১২০২১ সােল য সকল িব ানী, কমকতা ও
কমচারী অবসর ও অবসর উ র েত গমণ করেবন, তােদর নােমর তািলকা ও িব ািরত িববরণ অবসেরর মা সাের িনে
উে খ করা হেলাঃ

ঃ নং নাম ও পদবী জ  তািরখ অবসর হেণর 
তািরখ

িপআরএল 
র তািরখ

িপআরএল শষ 
হওয়ার তািরখ

ম

১. ড. হাসেনয়ারা বগম
পিরচালক (গেবষণা) চলিত দািয়

২৪/০১/১৯৬২ ২৩/০১/২০২১ ২৪/০১/২০২১ ২৩/০১/২০২২

২. জনাব কাি  রানী বাসেফাড়, ইপার ১০/০২/১৯৬২ ০৯/০২/২০২১ ১০/০২/২০২১ ০৯/০২/২০২২
৩. জনাব সিলনা বগম, সং হ কমকতা 

(চলিত দািয় )
১৫/০২/১৯৬২ ১৪/০২/২০২১ ১৫/০২/২০২১ ১৪/০২/২০২২

৪. জনাব কাজী রিফ ল আলম
একা  সিচব ( শাসিনক কমকতা)

২৫/০৩/১৯৬২ ২৪/০৩/২০২১ ২৫/৩/২০২১ ২৪/৩/২০২২

৫. জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম 
িময়া, কম -১

৩১/০৩/১৯৬২ ৩০/০৩/২০২১ ৩১/০৩/২০২১ ৩০/০৩/২০২২

৬. জনাব মাঃ তির ল আলম
পরী ণ কমকতা 

১৫/০৫/১৯৬২ ১৪/০৫/২০২১ ১৫/০৫/২০২১ ১৪/০৫/২০২২

৭. জনাব মাঃ জ আলী
এমএলএসএস

০৭/০৭/১৯৬২ ০৬/০৭/২০২১ ০৭/৭/২০২১ ০৬/৭/২০২২

৮. জনাব মাঃ আ ল হািলম িময়া
ধান সহকারী

০২/১০/১৯৬২ ০১/১০/২০২১ ০২/১০/২০২১ ০১/১০/২০২২

৯. জনাব মাঃ নািজম উি ন, িহসাব সহকারী ০১/১১/১৯৬২ ৩১/১০/২০২১ ০১/১১/২০২১ ৩১/১০/২০২২
১০. জনাব মাঃ মক ল হােসন, এফএ ০৩/১২/১৯৬২ ০২/১২/২০২১ ০৩/১২/২০২১ ০২/১২/২০২২
১১. ড. মাঃ আ ল কােসম, িসএসও ৩১/১২/১৯৬২ ৩০/১২/২০২১ ৩১/১২/২০২১ ৩০/১২/২০২২
১২. জনাব মাঃ আ ল বােরক

পাওয়ার লার াইভার
৩১/১২/১৯৬২ ৩০/১২/২০২১ ৩১/১২/২০২১ ৩০/১২/২০২২

          উে িখত িব ানী, কমকতা ও কমচারীগেণর িপআরএল (PRL) গমেনর েত  নগদায়ন, অবসর পরবত  আিথক
িবধািদ পিরেশাধ, অিডট আপি , িবভাগীয় মামলা িন ি  (যিদ থােক), চাকির বিহ হালনাগাদকরণ এবং বােজট বরা সহ

িত লক ব া হেণর লে  সংি  কমকতগণেক অ েরাধ করা হেলা।

১



             এই পিরপ  যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা।

৩০ -১-২০ ২০

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক ( শাসন)

িবতরণ: 
১) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২)  ব ািনক কমকতা, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩) সকল িবভাগীয ় ধান ( জ তার িভি েত নয়)
৪)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়ব সাইেট

শােশর অ েরাধসহ)
৫) শাখা ধান ( জ তার িভি েত নয়)
৬) উপেক  স হ( জ তার িভি েত নয়)
৭) ি গত কমকতা, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১০) সংি  কমকতা/কমচারী , িবনা, ময়মনিসংহ
১১) সংি  নিথ, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ
১২) মা ার ফাইল, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ

২


