
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট 
বা িব চ র 

ময়মনিসংহ-২২০২ 
শাসন শাখা

িষই স ি

ারক ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৯০.০০১.১৯.২৮১ তািরখ: 
২৭ আগ  ২০১৯

১২ ভা  ১৪২৬

িবষয:় ছাড়পছাড়প ।।
: িষ ম ণালেয়র ারক নং-১২.০০.০০০০.০৬৪.০৮.০০১.১৭.২৫৪ তািরখঃ ২২-০৮-২০১৯ ি .

            উপ  িবষেয় জানান যাে  য, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট এর ধান ব ািনক কমকতা, ড. মা.
জ ল ইসলাম ( ী- মাছাঃ নাসরীন লতানাসহ) -এর অ েল আগামী ২৯-০৮-২০১৯ থেক ১৮-০৯-২০১৯ ি . পয  অথবা 
ভােগর তািরখ থেক মাট ২১ (এ শ) িদন ভারেতর ঐিতহািসক ানস হ পিরদেনর জ  িষ ম ণালেয়র অ েমাদন পাওয়া

যায়। স মেত, িতিন আগামী ২৯-০৮-২০১৯ থেক ১৮-০৯-২০১৯ ি . পয  অথবা  ভােগর তািরখ থেক মাট ২১ (এ শ) িদন
ভারেত অব ান করেবন। এত ে ে  আগামী ২৯-০৮-২০১৯ ি . বা  হেত যাওয়া আসার সময়সহ িবেদেশ অ ায়ী
অব ানকালীন সমেয়র জ  ােক অিফেসর কােজর দািয়  হেত সাময়ীক অ াহিত (ছাড়প ) দান করা হেলা।

             ার চাকিরর অ া  শতাবলী  অপিরবিতত থাকেব।

২৭-৮-২০ ১৯

ড. মা. জ ল ইসলাম, ধান ব ািনক কমকতা, ি কা 
িব ান িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট, 
ময়মনিসংহ-২২০২

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

ারক ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৯০.০০১.১৯.২৮১/১(১৬) তািরখ: ১২ ভা  ১৪২৬
২৭ আগ  ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পররা  সিচব, পররা  ম ণালয়, স ন বািগচা, ঢাকা
২) মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
৩) মহাপিরচাল (ইিমে শন), হযরত শা জালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৪) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) ধান িহসাব র ণ কমকতা, স নবািগচা, ঢাকা।
৬) ভার া  কমকতা (ইিমে শন), ল ব র, বনােপাল, যেশার/িহিল, িদনাজ র/দশনা, য়াডা া/ িড়মারী,
লালমিনরহাট/বাংলাবা া, প গড়।
৭)  ব ািনক কমকতা, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮)  ব ািনক কমকতা, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়ব
সাইেট কােশর অ েরাধসহ)

১



১০) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়
১১) ি গত কমকতা, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১২) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৩) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা
ইনি উট
১৪) সংি  কমকতার ি গত নিথ, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ
১৫) সংি  নিথ, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ
১৬) মা ার ফাইল, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ

২৭-৮-২০ ১৯

মাঃ মহসীন আলী সরকার 
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

২


