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কিৃষই সমিৃ  

ন র: ১২.২২.০০০০.০৩২.১৮.০০১.১৯.৫২৬ তািরখ: 
০৮ জলুাই ২০১৯

২৪ আষাঢ় ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
কতপৃে র অ েমাদন েম ি েত কমরত িবিভ  িবভাগ/আ িলক কাযালেয়র িন বিণত কমকতা ও কমচারীগণেক
Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 এর সংেশািধত িবধান অ যায়ী নােমর
পাে  বিণত তািরেখ াি  িবেনাদন ছিুটসহ উ  মােসর মলূেবতেনর সমপিরমাণ অথ াি  িবেনাদন ভাতা দান
ম রু করা হেলা।  

 নং নাম( জ তার 
মা সাের নয়)

পদবী িবভাগ ি েত 
যাগদােনর 

তািরখ

াি  িবেনাদন ছিুটর ১ম 
আেবদনকতৃ তািরখ

ছিুট ভােগর 
তািরখ

১. ড. মাঃ আব ল 
কােদর

ি ি পাল 
সাইি টিফক 
অিফসার

উি দ 
জনন

২৮/০২/৯৯ ১৫/০৭/১৬ ১৫-২৯ 
জুলাই/১৯

২. কাজী িমজা র 
রহমান

িসিকউিরিট 
পারভাইজার

িনরাপ া 
শাখা

০১/০১/১৩ ১৫/০৭/১৬ ২৪ 
জুলাই-০৭ 
আগ /১৯

৩. এস এম জাহা ীর 
কবীর

ইউিড এিসসেট ট শাসন ১৬/১০/৮৯ ০১/০৩/১৬ ১৪-২৮ 
জুলাই/১৯

৪. মাঃ আ লু 
মােলক

াইভার যানবাহন ০৫/১২/৯৩ ১৫/০৭/১৬ ১৫-২৯ 
জুলাই/১৯

৫. মাঃ মকবলু 
হােসন

পা  অপােরটর ইমারত 
ও িনমাণ

০১/০৯/৭৯ ১১/০৭/১৬ ১১-২৫ 
জুলাই/১৯

৭. মাঃ আব ল 
মােলক

ড◌্ুি েকিটং 
মিশন অপােরটর

উি দ 
জনন

২০/০৮/৮৭ ১০/০৭/১৬ ২৫ 
জুলাই-০৮ 
আগ /১৯

৮. মাঃ জািময়ার 
হােসন সরকার

গাড কাম ক ি -রংপুর ২১/১১/৯৯ ১৭/০৭/১৬ ২৪ 
জুলাই-০৭ 
আগ /১৯

৮-৭-২০১৯

মাঃহা র রিশদ

১



সহকারী পিরচালক (সাধারণ সবা)

ন র: ১২.২২.০০০০.০৩২.১৮.০০১.১৯.৫২৬/১ তািরখ: ২৪ আষাঢ় ১৪২৬
০৮ জলুাই ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) িবভাগীয় ধান/আ িলক কাযালয়

ধান......................................................................................অিফেসর কােজ যােত
অ িবধার সৃি  না হয় স মাতােবক ব ব া হণ করার জ  আিদ  হেয় আপনােক অ েরাধ করা হেলা।
২)
ড./জনাব..................................................................................................................................
৩) উপ-পিরচালক (অথ ও িহসাব), ি ।
৪) মহাপিরচালেকর একা  স
৫) িসিকউিরিট পারভাইজার , িনরাপ া শাখা , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট
৬) পিরচালক ( শাসন ও সা.প.) এর ব ি গত সহকারী , শাসন উইং , বাংলােদশ ধান গেবষণা
ইনি িটউট
৭) পিরচালক (গেবষণা) মেহাদেয়র িপ , ি ।, ., .
৮) া ামার , আইিসিট সল , বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট
৯) ব ি গত নিথ।, ., .

৮-৭-২০১৯

মাঃহা র রিশদ
সহকারী পিরচালক (সাধারণ সবা)
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