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ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭২.৩০৯.১৮.১৫৯৮ তািরখ: 
১৬ সে র ২০১৯

১ আি ন ১৪২৬

িবষয:় হহ   মরামতমরামত   অি েমরঅি েমর   অপিরেশািধতঅপিরেশািধত   অথঅথ   এককালীনএককালীন   জমাজমা   দয়াদয়া   সেসে --জনাবজনাব   মাঃমাঃ  মঈ লমঈ ল
হ াস ানহ াস ান  (BARI1094),   (BARI1094),  ব া িনকব ািনক  সহকারীসহকারী,  ,  ক ালক াল   ফসলফসল  গেবষণ াগেবষণ া   উপউপ-- কক , ,  সউজগাড়ীসউজগাড়ী,,
ব ড়াব ড়া ।।

      উপ  িবষেয় জনাব মাঃ মঈ ল হাসান, ব ািনক সহকারী, ক াল ফসল গেবষণা উপ- ক , সউজগাড়ী, ব ড়া এর
২২-০৮-২০১৯ ি . তািরেখর আেবদেনর বরােত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, তার হ মরামত অি ম বাবদ ১৪৫২০/- ( চৗ
হাজার াচশত িবশ) টাকা মা  যা সে র/১৯ মােসর তািরেখর মে  িনজ কাযালেয়র ক াশ শাখায় এককালীন জমা দােনর
িনিম  অ মিত দান করা হেলা। উ  অথ জমা দওয়ার পর ামািণক কাগজপে র সত ািয়ত কিপ অ  দ ের রণ করেত
হেব। 

     উে  য, িতিন িনধািরত সমেয়র মে  উ  অি ম এককালীন পিরেশাধ না করেল পরবত েত পনাল রেট চ ি  হাের
১% অিতির  দ িদেত বা  থাকেবন।
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জনাব মাঃ মঈ ল হাসান, ব ািনক সহকারী,
ক াল ফসল গেবষণা উপ- ক , সউজগাড়ী, ব ড়া

মা: মাহ ল হাসান
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় )
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১)  ব ািনক কমকতা, এএসআইিস  িবভাগ, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট (ওেয়ব সাইেট
আপেলাড করার জ  অ েরাধ করা হেলা)
২) ধান ব ািনক কমকতা, ক াল ফসল গেবষণা উপ- ক , সউজগাড়ী, ব ড়া-উ  অথ জমা পাওয়ার পর
িডিড অথবা প-অডােরর মা েম ধান কাযালেয়র অথ ও িহসাব শাখায় রেণর জ  অ েরাধ করা যাে
৩) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৪) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, শাসন শাখা, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৫) একা  সিচব, মহাপিরচালক মেহাদেয়র কাযালয়, বা, ,গ,ই, জয়েদব র, গাজী র
৬) ধান কাষা , অথ ও িহসাব শাখা, বা, ,গ,ই, জয়েদব র, গাজী র
৭) কতন শাখা, অথ ও িহসাব শাখা, বা, ,গ,ই, জয়েদব র, গাজী র
৮) মা ার ফাইল

১



৯) ি গত নিথ।
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মা: মাহ ল হাসান 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় )
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