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৩ মাঘ ১৪২৭

িবষয:় জনাবজনাব   অিভলাসঅিভলাস   চচ   দাসদাস  (BARI1843),   (BARI1843),  াবেরটরীাবেরটরী  এেটনেডএেটনেড ,, ড ালডাল   গেবষণ াগেবষণ া   উপউপ-- কক ,,
ব া িরবা ির ,  ,  জয়েদব রজয়েদব র ,  ,  গাজ ী রগাজ ী র   এরএর   হহ   িনমাণিনমাণ   অি মঅি ম   লান তলান ত   ট াকাট াকা   এককালীনএককালীন   পিরেশাধপিরেশাধ   সেসে ।।

       উপ  িবষেয় জনাব অিভলাস চ  দাস, াবেরটরী এেটনেড , ডাল গেবষণা উপ- ক , বাির, জয়েদব র, গাজী র এর
২৭-১২-২০২০ ি . তািরেখর আেবদেনর বরােত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, তার হ িনমান অি ম বাবদ এককালীন টাকা=
৫১,৬৭৮/-(একা  হাজার ছয়শত আটা র টাকা) মা  জা য়াির/২০২১ ি . 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।
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জনাব অিভলাস চ  দাস, াবেরটরী এেটনেড ,ডাল 
গেবষণা উপ- ক , বাির, জয়েদব র, গাজী র

মা: মাহ ল হাসান
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় )
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১)  ব ািনক কমকতা, ডাল গেবষণা উপেক , 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, মহাপিরচালক মেহাদেয়র কাযালয়, বাির জয়েদব র, গাজী র
৬) ধান কাষা , অথ ও িহসাব শাখা, বাির জয়েদব র, গাজী র
৭) কতন শাখা, অথ ও িহসাব শাখা, বাির জয়েদব র, গাজী র
৮) মা ার ফাইল
৯) ি গত নিথ।
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মা: মাহ ল হাসান 
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