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ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০২১.৩১.০০৭.১৯.২৩৩ তািরখ: 
১১ নেভ র ২০১৯

২৬ কািতক ১৪২৬

িবষয:় দা িয় ভারদা িয় ভার   অপণঅপণ   ওও  হণহণ   সংেগসংেগ।।
ারক নং- ১২.২১.০০০০.০২১.৩১.১৯.৪৮০                                  তািরখ: ০৭.১১.২০১৯ ি .

মহাপিরচালক
বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
জয়েদব র, গাজী র

ারক নং- ১২.০০.০০০০.০৬২.২৯.০০২.১৯.৪৩৫; তািরখ: ২৯.০৯.২০১৯ ি . এর ি েত বসামিরক িহসাব প িতর ৪৭ নং অ ে েদর
িবিধ অ যায়ী আমরা িন িলিখত দ খতকারীগণ িববরণ িদেতিছ য, আমরা হ িতবার িদন নেভ র মােসর ০৭ ি . তািরখ
অপরাে ৈব ািনক কমকতা পেদর দািয় ভার যথা েম অপণ ও হণ কিরলাম।

দািয় ভার অপণকারী কমকতা                                                                         দািয় ভার হণকারী কমকতা
নাম : ফাহিমদা আ ার                                                                                 নাম : মা: মাশাররফ হােসন মা া
পদবী: ব ািনক কমকতা                                                                               পদবী: ধান ব ািনক কমকতা
সীলেমাহর:                                                                                                সীলেমাহর:
------------------------------এবং বসামিরক িহসাব প িতর ৭৮ নং িবিধ অ যায়ী আিম হণকারী কমকতা------------------------
- স েহর ায়ী অ ীম লনেদেনর টাকা হেণর াি  ীকার িদলাম। --------------------------------------- জলা
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মহাপিরচালেকর দ র
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এ ক এম শাম ল হক
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ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০২১.৩১.০০৭.১৯.২৩৩/১ তািরখ: ২৬ কািতক ১৪২৬
১১ নেভ র ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক , গেবষণা উইং, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
২) পিরচালক , সবা ও সরবরাহ উইং, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৩) পিরচালক, িশ ণ ও যাগােযাগ উইং , বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৪) ত াবধায়ক েকৗশলী, িম ও ইমারত শাখা, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৫) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, শাসন শাখা, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৬) পিরচালক, সং হ ও ভা ার শাখা, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট

১



৭) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৮)  ব ািনক কমকতা, এএসআইিস  িবভাগ, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৯) িহসাব র ণ কমকতা, বিনিফট সল, অথ ও িহসাব শাখা, বা, ,গ,ই, জয়েদব র, গাজী র।
১০) ধান ক ািশয়ার, অথ ও িহসাব শাখা, বা, ,গ,ই, জয়েদব র, গাজী র।
১১) পিরবহন কমকতা, বা, ,গ,ই, জয়েদব র, গাজী র।
১২) ি গত নিথ, ক াল ফসর গেবষণা ক , বা, ,গ,ই, জয়েদব র, গাজী র।
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