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ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭৬.০৮৬.১৮.২৯ তািরখ: 
০৮ জা য়াির ২০১৯

২৫ পৗষ ১৪২৫

িবষয:় ঐিতহ ািসকঐিতহ ািসক  ানান   পিরদশেনপিরদশেন   ভারতভারত   মেণরমেণর   জজ   বিহঃবাংলােদশবিহঃবাংলােদশ    ( (অিজতঅিজত   ) ) ম রম র   সেসে --
জনাবজনাব   মাহ া দমাহ া দ   জ ািকরজািকর   হ ােসনহ ােসন  (BARI1737),   (BARI1737),  াফটস ানাফটস ান ,  ,  িমিম   ওও  ইমারতইমারত   শাখ াশাখ া ,,
ব াব া ,, ,, গগ ,, ইই ,  ,  জয়েদব রজয়েদব র ,  ,  গাজ ী রগাজ ী র ।।

            
          উপ  িবষেয় তার ০২-০১-২০১৯ ি . তািরেখর আেবদেনর বরােত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন েম জনাব
মাহা দ জািকর হােসন, াফটস ান, িম ও ইমারত শাখা, বা, ,গ,ই, জয়েদব র, গাজী রেক ঐিতহািসক ান পিরদশেন

ভারত মেণর অ মিতসহ ১৪-০১-২০১৯ হেত ২৪-০১-২০১৯ ি : তািরখ পয  অথবা ত মেণর তািরখ হেত ১১ (এগার) িদন
ঐিতহািসক ান পিরদশেন ভারত মেণর জ  বিহঃবাংলােদশ  (অিজত ) ণ বতেন ম র করা হেলা।
 
১।     এই মণ তার িনজ খরেচ স  হেব এবং এেত বাংলােদশ সরকার িকংবা বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উেটর কান
আিথক য় হেব না। উে  য, সরকাির িনেদশনা যায়ী উ   কান েমই বিধত করা যােব না এবং িতিন  শেষ দেশ

ত াবতন কের যথাযথ ক পে র মা েম যাগদানপ  দািখল করেবন।

২।   এই ারক ধান উপেদ ার কাযালয় হেত জাির ত ০৪-০৪-২০০৭ইং/২১-১২-১৪১৩ বাং তািরেখর ৩১.৩৯.৩২.
০০.০০.০০.২০০৭-৮১ (১০০০) সং ক আেদশ অ যায়ী জাির করা হেলা।

৮-১-২০ ১৯

জনাব মাহা দ জািকর হােসন, াফটস ান
িম ও ইমারত শাখা, বা, ,গ,ই, জয়েদব র, গাজী র

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

ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭৬.০৮৬.১৮.২৯/১(১২) তািরখ: ২৫ পৗষ ১৪২৫
০৮ জা য়াির ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, সবা ও সরবারহ, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
২) হাইকিমশনার, ভারতীয় তাবাস, লশান, ঢাকা
৩) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা
৪)  ব ািনক কমকতা, এএসআইিস  িবভাগ, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট-(ওেয়ব সাইেট
আপেলাড করার জ  অ েরাধ করা হেলা)
৫) বেদিশক ািনয় ক, বাংলােদশ াংক, ঢাকা
৬) ত াবধায়ক েকৗশলী, িম ও ইমারত শাখা, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট

১



৭) উপপিরচালক (চলিত দািয় ), অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৮) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৯) ভার া  কমকতা, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা/ বনােপাল চকেপা , বনােপাল,
যেশার/দশনা চকেপা , দশনা, য়াডা া/, িহিল চকেপা , িহিল, িদনাজ র/ গেদ বডার, দশনা,
য়াডা া/ িড়মারী, পাট াম/ বাংলা বা া, ত িলয়া/ সানা মসিজদ ল ব র, াপাইনবাবগ

১০) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
১১) মা ার ফাইল
১২) ি গত নিথ।

৮-১-২০ ১৯

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

২


