
িষই স ি
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) 

বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 
বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৩৩.০৪৪.১৯.৩৯২ তািরখ: 
০৫ আগ  ২০২১

২১ াবণ ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
িবষয:় অবসরঅবসর   জ িনতজিনত   স দয়স দয়  অথঅথ   পিরেশাধপিরেশাধ   সংেগসংেগ।।

  জনাব মা. িময়া হােসন, গাড়ীচালক (অবসর) গত ০১-০৭-১৯৮৬ তািরেখ চা রীেত যাগদান কেরন এবং ার জ
তািরখ ০৫-০৬-১৯৬১ ি . অ যায়ী ০৪-০৬-২০২১ি . তািরেখ  িপআরএল শষ হয়। তার যাগদােনর তািরখ
হেত চা রীকাল ৩৪ বৎসর ১১ মাস ০৪ িদন হওয়ায় িতিন িবিধ অ যায়ী তার সবেশষ আহিরত ল বতেনর িভি েত ৩৫
বৎসেরর আ েতািষক া  হেবন। তার সবেশষ আহিরত ল বতন টা. ২৬,১০০/- এর িভি েত আ েতািষকসহ ম রী ত
অেথর িববরণ িন প:

ঃ নং িববরণ টাকার পিরমাণ 
১। (ক) আ েতািষক বাবদ (২৬,১০০×৩৫×২) টা. ১৮.২৭.০০০/-

(খ) িসিপএফ অিফস দয় অংশ টা. ১৫,৫৯,৮৩১/-
(গ) িসিপএফ িনজ   দয় অংশ টা. ৪,১০,১২৮/- 
(ঘ) মহাপিরচালক ক াণ তহিবেল জমা ত অথ ফরৎ বাবদ দয়  ( নাফা ১০% সহ) টা. ৩০,০০২/-

সবেমাট া  টাকার পিরমান   টা. ৩৮,২৬,৯৬১/-

কত নেয াকত নেয া   অেথরঅেথর  িববরণঃিববরণঃ
২। (ক) হ িনমান অি ম ও দ কতন বাবদ টা. ৪৫,০০০/-

  সবেমাট কতন যা  টাকার পিরমান টা. ৪৫,০০০/- 

       উপেরা  অথ কতন বােদ পিরেশাধেযা  টাকার পিরমাণ টাঃ (৩৮,২৬,৯৬১-৪৫,০০০/-)= টাঃ ৩৭,৮১,৯৬১/- (সাইি শ
ল  একািশ হাজার নয়শত একষি ) মা । 

          এই অথ ম রীেত িহসাব শাখার আিথক স িত রেয়েছ। অ  আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা। 

জনাব মা. িময়া হােসন 
গাড়ীচালক (অবসর) 

শাসন শাখা 

১



৫-৮-২০২১
মাঃ ছােনায়ার হােসন

শাসিনক কমকতা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৩৩.০৪৪.১৯.৩৯২/১(৯) তািরখ: ২১ াবণ ১৪২৮
০৫ আগ  ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক (চলিত দািয় ), পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩) উপপিরচালক, শাসন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) া ামার, আইিস  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়ব সাইেট কােশর জ )
৭) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) সংি  কমচারীর ি গত নিথ, িবনা, ময়মনিসংহ,
৯) মা ার ফাইল , িবনা, ময়মনিসংহ

৫-৮-২০২১
মাঃ ছােনায়ার হােসন

শাসিনক কমকতা

২


