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১৪ মাঘ ১৪২৫

িবষয:় সেরজিমনসেরজিমন   গেবষণ াগেবষণ া   িবভাগিবভাগ ,  ,  িষিষ   গেবষণ াগেবষণ া   কক , ,  দৗলত রদৗলত র ,  ,  লনালনা   এরএর   আওতাধীনআওতাধীন   এমএলএমএল
সাইটসাইট   িরয়ারিরয়ার   অিফসঅিফস   ঘরঘর   ানা েররানা েরর   অ মিতসহঅ মিতসহ   মা িসকমািসক  ভাড়াভাড়া   িনধারণিনধারণ   সেসে ।।

: আপনার ারক নং-১২২, তািরখঃ ৩১-১০-২০১৮ ি .

          উপ  িবষয় ও ে র বরােত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন েম সেরজিমন গেবষণা িবভাগ, িষ গেবষণা ক ,
দৗলত র, লনা এর আওতাধীন এমএল  সাইট, িরয়ার অিফস ঘর  মািলক প  তার িনজ েয়াজেন বহার করেবন

িবধায় উ  ভবেনর ি তীয় তলায় অেপ া ত বড় ম  ন ন অিফস িহেসেব ভাড়া নয়ার অ মিতসহ ০১-১১-২০১৮ ি . তািরখ
হেত মািসক ২৫০০/- ( ই হাজার াচশত) টাকা অিফস ভাড়া িনধারণ করা হেলা। উে  য, এই য় রাজ  বােজেটর কাড
নং-১৩১০১৪৮০০-৩২১১১২৯ হেত মটােনা হেব।   

ন নভােব অিফস ভাড়া ি  স াদন বক ি নামার কিপ অ  কাযালেয় রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

২৭-১-২০ ১৯

ধান ব ািনক কমকতা, সেরজিমন গেবষণা িবভাগ,
িষ গেবষণা ক , দৗলত র, লনা

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

ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৫৯.০০৯.১৮.৮৬/১ তািরখ: ১৪ মাঘ ১৪২৫
২৭ জা য়াির ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক ( সবা ও সরবারহ), বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
২)  ব ািনক কমকতা, এএসআইিস  িবভাগ, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট-(ওেয়ব সাইেট
আপেলাড করার জ  অ েরাধ করা হেলা)
৩) উপপিরচালক (চলিত দািয় ), অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৪) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৫) একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৬) মা ার ফাইল
৭) সংি  নিথ।
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মা: মাহ ল হাসান 
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