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ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০২১.৭১.০০৪.১৯.২৩৫ তািরখ: 
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২৭ কািতক ১৪২৬

িবষয়: িডিড--৪৪//িসিস  নংনং  বাসািটবাসািট  জ রীজ রী  িভি েতিভি েত  মরামতমরামত  করাকরা  সেসে ।।
জনাব,
     থািবহীত স ান দশন পূবক িনেবদন এই য, আমার নােম বরা কতৃ িড-৪/িস নং বাসািটর বাথ েমর ছাদ, দয়াল ড াম থাকায়
ছােদর এবং দয়ােলর আ র খেুল পড়েছ। টয়েলেটর জানালা মসহ ভা া, গাসলখানার জানালা মসহ ভা া ও দরজা পঁেচ খেুল
পড়েছ। জানালার ােসর পুিটং খেুল যাওযায় াস খেুল পড়েছ। রা াঘেরর জানালা মসহ াস ভা া থাকার কারেণ ঝড় বিৃ েত ঘেরর
আসবাবপ  িভেজ যায় এবং ধলুায় খাবার ন  হেয় যায়। তাছাড়া বাসািট দীঘিদন রং না করার কারেণ দয়ােল এবং ছাদ থেক িবছানায়

িতমু েত বািলকনা পড়েত থােক যার কারেণ সাব িনক িবছানা ঝাড়েত হয়। 
অতএব, মেহাদেয়র িনকট আেবদন, বাসািটর উ  অব া েলা - দেয়র সিহত িবেবচনা কের জ রী িভি েত মরামত করার েয়াজনীয়
ব ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

িনেবদক
তািরখ: ০৭.১১.২০১৯

( মা: গালাপ িময়া) (BARI2127)
অিফস সহায়ক

ক াল ফসল গেবষণা ক
              বাির, জয়েদবপুর, গাজীপুর।|

ারক নং- ১২.২১.০০০০.০২১.৩১.১৮.৪৮১                       তািরখ: ০৭.১১/২০১৯ ি .
েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  পািরশসহ অ ািয়ত করা হেলা।

১২-১১-২০১৯

মহাপিরচালক
মহাপিরচালেকর দ র
বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট

এ ক এম শামছুল হক
পিরচালক (চলিত দািয় )

ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০২১.৭১.০০৪.১৯.২৩৫/১ তািরখ: ২৭ কািতক ১৪২৬
১২ নেভ র ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক , সবা ও সরবরাহ উইং, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
২) পিরচালক, পিরক না ও মলূ ায়ন উইং, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৩) মখু  ব ািনক কমকতা, এএসআইিসিট িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৪) সহকারী পিরচালক, সাধারণ সবা শাখা, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৫) ত াবধায়ক েকৗশলী, ভিূম ও ইমারত শাখা, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৬) অিফস কিপ, ক াল ফসল গেবষণা ক , িবএআরআই, জয়েদবপরু, গাজীপরু।
৭) ব ি গত নিথ, ক াল ফসল গেবষণা ক , িবএআরআই, জয়েদবপরু, গাজীপরু।
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এ ক এম শামছলু হক 
পিরচালক (চলিত দািয় )
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