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িষই স ি

ন র: ১২.০৭.০০০০..১০১.৯৯.০৪৪.১৭.১৪৮ তািরখ: 
০৫ লাই ২০২০

২১ আষাঢ ়১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
          আেবদন ত ০১ (এক) জন াথ র আেবদন ও উপপিরচালক, লা উ য়ন বাড, চ াম িরিজয়ন, চ াম এর পািরেশর
িভি েত িন বিণত াথ েক পাহাড়ী লা গেবষণা ক , বালাঘাটা, বা রবান-এ অিনয়িমত মা ার রাল িমক িহেসেব িনেয়াগ

দান বক তার নােমর পাে  বিণত কাযালেয় পরবত  িনেদশ না দয়া পয  সামিয়কভােব দািয়  পালেনর জ   করা হেলা।
ঃ নঃ নাম, িপতা ও মাতার নাম ায়ী কানা িনেয়াগ ত কম ল সামিয়কভােব ত 

কম ল
১. জনাব মাঃ িলয়াকত 

আলী
িপতা- মাঃ এয়া ব আলী
মাতা-জািরয়া বগম

বাসা/ হাি ং-৩০৭২, াম/রা া-
ন ন বাজার, ওয়াড নং-১২, 
ডাকঘর-পাহাড়তলী-৪২০২, 
পাহাড়তলী, চ াম িস  

কেপােরশন, চ াম।

পাহাড়ী লা গেবষণা 
ক , বালাঘাটা, 

বা রবান।

লা উ য়ন বাড
িরিজয়নাল কাযালয়

চ াম।

           সরকারী কােজর ােথ এ আেদশ জারী করা হেলা যা তার যাগদােনর তািরখ হেত কাযকর হেব। উে  য, িতিন
চিলত িমক নীিতমালা অ যায়ী সকল েযাগ- িবধা ভাগ করেবন। 

৫-৭-২০২০
ড. মাঃ ফিরদ উি ন

িনবাহী পিরচালক

ন র: ১২.০৭.০০০০..১০১.৯৯.০৪৪.১৭.১৪৮/১(৬) তািরখ: ২১ আষাঢ ়১৪২৭
০৫ লাই ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কাযালয়, লা উ য়ন বাড, চ াম অ ল, চ াম
২) উ তন ব ািনক কমকতা, পাহাড়ী লা গেবষণা ক , লা উ য়ন বাড, বালাঘাটা, বা রবান
৩) জলা িহসাবর ণ কমকতা, বা রবান।

১



৪) আইিস  শাখা, লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা। লা উ য়ন বােডর ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা
হেলা।
৫) িহসাবর ণ কমকতা (অিতির  দািয় ), িহসাব শাখা, লা উ য়ন বাড
৬) জনাব মাঃ িলয়াকত আলী, িপতা- মাঃ এয়া ব আলী, মাতা-জািরয়া বগম, বাসা/ হাি ং-৩০৭২, াম/রা া-ন ন
বাজার, ওয়াড নং-১২, ডাকঘর-পাহাড়তলী-৪২০২, পাহাড়তলী, চ াম িস  কেপােরশন, চ াম।

৫-৭-২০২০
শা র বখিতয়ার মাহা দ মন

শাসিনক কমকতা (অিতির  দািয় )

২


