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ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৫৯.০০২.১৮.৮৭ তািরখ: 
২৭ জা য়াির ২০১৯

১৪ মাঘ ১৪২৫

িবষয়: সেরজিমনসেরজিমন  গেবষণাগেবষণা  িবভাগিবভাগ, , িবএআরআইিবএআরআই, , িকেশারগিকেশারগ   এরএর  আওতাধীনআওতাধীন  পরুাতনপরুাতন  এমএলিটএমএলিট  সাইটসাইট,,
ক য়ারক য়ার  পিরবেতপিরবেত  কিরমগকিরমগ   উপেজলায়উপেজলায়  একিটএকিট  নতুননতুন  অিফসঅিফস  ভাড়াভাড়া  নয়ারনয়ার  অ মিতসহঅ মিতসহ  মািসকমািসক

ভাড়াভাড়া  িনধারণিনধারণ  সেসে ।।
সূ : আপনার ারক নং-১২.২১.৪৮০০.০৭৮.৫৯.০৫৯.১৮-৮১(২), তািরখঃ ১৬-১০-২০১৮ ি .

         উপযু  িবষয় ও ে র বরােত মহাপিরচালক মেহাদেয়র সেরজিমন গেবষণা িবভাগ, িবএআরআই,
িকেশারগ  এর আওতাধীন পুরাতন এমএলিট সাইট, ক য়ার অিফসিট গেবষণার মান উ য়েনর জ  কিরমগ
উপেজলায় অবি ত টাইল  করা এটা  বাথ মসহ ৬৫০ বগফুট আয়তেনর ০২ ( ই) ম িবিশ  একিট িটনেসড
বাসা নতনু সাইট অিফস িহেসেব ভাড়া নয়ার অ মিতসহ চিু  স াদেনর তািরখ হেত মািসক ২,০০০/- ( ই
হাজার) টাকা অিফস ভাড়া িনধারণ করা হেলা। উে খ  য, এ ব য় রাজ  বােজেটর কাড
নং-১৩১০১৪৮০০-৩২১১১২৯ হেত মটােনা হেব। 

নতনুভােব অিফস ভাড়া চিু  স াদন পূবক চিু নামার কিপ অ  কাযালেয় রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

২৭-১-২০১৯

ঊ তন ব ািনক কমকতা
সেরজিমন গেবষণা িবভাগ, িবএআরআই, িকেশারগ

মা: মাহমু ল হাসান
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় )

ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৫৯.০০২.১৮.৮৭/১ তািরখ: ১৪ মাঘ ১৪২৫
২৭ জা য়াির ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক ( সবা ও সরবরাহ), বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
২) মখূ  ব ািনক কমকতা, এএসআইিসিট িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট(ওেয়ব
সাইেট আপেলাড করার জ  অ েরাধ করা হেলা)
৩) উপপিরচালক (চলিত দািয় ), অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৪) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
৫) একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৬) মা ার ফাইল
৭) সংি  নিথ।
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২৭-১-২০১৯

মা: মাহমু ল হাসান 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় )
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