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ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭৩.২১৫.১৮.১৪০৮ তািরখ: 
১৩ অে াবর ২০২০

২৮ আি ন ১৪২৭

িবষয:় হহ   িনমাণিনমাণ   অি েমরঅি েমর   অপিরেশািধতঅপিরেশািধত   অথঅথ   এককালীনএককালীন   জমাজমা   দওয়াদওয়া   সেসে -- বগমবগম   না িছমানা িছমা   আ ারআ ার
(BARI2006),  (BARI2006),  অিফসঅিফস   সহ ায়কসহ ায়ক, ,  সং হসং হ   ওও  ভা ারভা ার   শাখ াশাখ া ,  ,  ব াব া ,, ,, গগ ,, ইই ,  ,  জয়েদব রজয়েদব র ,  ,  গাজ ী রগাজ ী র ।।

    উপ  িবষেয় বগম নািছমা আ ার, অিফস সহায়ক, সং হ ও ভা ার শাখা, বা, ,গ,ই, জয়েদব র, গাজী র এর
১৬-০৯-২০২০ ি . তািরেখর আেবদেনর বরােত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, তার হ িনমাণ অি েমর অপিরেশািধত অথ দ-
আসল বাবদ সবেমাট = ৩১,৬৬৮/- (একি শ হাজার ছয়শত আটষি ) মা  যা অে াবর/২০২০ ি . মােসর মে  মহাপিরচালক,
বাির জয়েদব র, গাজী র এর অ েল ধান কাযালেয়র ক াশ শাখায় প-অডােরর মা েম 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।

১৩-১০-২০২০

বগম নািছমা আ ার, অিফস সহায়ক, সং হ ও ভা ার 
শাখা, বা, ,গ,ই, জয়েদব র, গাজী র

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

ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭৩.২১৫.১৮.১৪০৮/১(১০) তািরখ: ২৮ আি ন ১৪২৭
১৩ অে াবর ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক , সবা ও সরবরাহ উইং, 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) উপ-পিরচালক (চলিত দািয় ), অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৪) উপ-পিরচালক (অিতির  দািয় ), সং হ ও ভা ার শাখা, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৫) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৬) একা  সিচব, মহাপিরচালক মেহাদেয়র কাযালয়, বাির জয়েদব র, গাজী র
৭) ধান কাষা , অথ ও িহসাব শাখা, বাির জয়েদব র, গাজী র
৮) কতন শাখা, অথ ও িহসাব শাখা, বাির জয়েদব র, গাজী র
৯) মা ার ফাইল
১০) ি গত নিথ।
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১৩-১০-২০২০
মা: মাহ ল হাসান 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় )
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