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ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭২.৩৯৬.১৮.১৪৯৩ তািরখ: 
২৮ অে াবর ২০২০

১২ কািতক ১৪২৭

িবষয়: জনাবজনাব  মাঃমাঃ  আনছারআনছার  আলীআলী, , ব ািনকব ািনক  সহকারীসহকারী, , আ িলকআ িলক  মসলামসলা  গেবষণাগেবষণা  কক , , বািরবাির,,
জয়েদবপরুজয়েদবপরু, , গাজীপরুগাজীপরু  এরএর  মটরমটর  সাইেকলসাইেকল  অি মঅি ম  িবেশষিবেশষ  িবেবচনায়িবেবচনায়  ম রুম রু  সেসে ।।

      মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন েম অথ ম ণালেয়র ারক নং-অম/অিব/বাউ(উঃউঃ-২)/িবিবধ(৭)
/৯০/৭৩৪ তািরখঃ ২০-১০-৯০ইং ারক নং-অম/অিব/বাউ(উঃ উঃ-২)/১৯৪ ঋণ ও অি ম (৫০)/৯৬/৭৭৫
তািরখঃ ৩০-০৯-৯৬ইং এবং নং-অম/অিব/বাউ (উঃ উঃ-২)/১৯৪ ঋণ ও অি ম(৩৯)/৯৫/(অংশ)৩৪ তািরখ
২৩-০৯-৯৭ইং এর বরােত এবং িবেশষ িবেবচনায় জনাব মাঃ আনছার আলী, ব ািনক সহকারী, আ িলক
মসলা গেবষণা ক , বাির, জয়েদবপুর, গাজীপুর- ক িন িলিখত শত ােপে  মটর সাইেকল অি ম বাবদ মাট
৩৫,০০০/- (পঁয়ি শ হাজার) টাকা মা  ম রু করা হেলা। 
শতাবলীঃশতাবলীঃ--
ক) অি ম বাবদ ম রুীকতৃ অথ টাঃ ৩৫,০০০/- (পঁয়ি শ হাজার) এবং উহার সমদুয় দ টাঃ ৭,১৪৫.৮৪ (১০%)
হাের) ধাযকতৃ সবেমাট টাঃ ৪২,১৪৫.৮৪ বাধ তামলূকভােব তাঁহার মািসক বতন িবল হেত সবেমাট ৪৮
(আটচি শ) িকি েত কতন করা হেব;
খ) মলূ অি ম টাঃ ৩৫,০০০/- + দ টাঃ ৭,১৪৫.৮৪ (১০%) হাের) সবেমাট টাঃ ৪২,১৪৫.৮৪ (৪৭) িকি েত টাঃ
৮৭৮.০৪ হাের ৪১,২৬৭.৮৮ এবং অবিশ  টাঃ ৮৭৭.৯৬ সবেশষ িকি েত কতন করেত হেব;
গ) অি ম হেণর পরবতী মােসর বতন িবল হেত থম িকি র টাকা কতন  হেব। কান কারণবশতঃ িকি র
মলূ টাকা অথবা দ কতন বাদ পড়েল পনাল রেট চ বিৃ হাের শতকরা ১% অিতির  দ িদেত হেব;
ঘ) মটর সাইেকল েয়র পর তাঁেক চিলত ছেক অি ম হেণর এক মােসর মেধ  মটেগজ ব ড দান করেত
হেব। অ থায় অি েমর স ণূ অথ ফরত দান করেত হেব;
ঙ) সংি  আয়ন ও ব য়ন কমকতা শতা যায়ী অি েমর স ণূ অথ ( দ-সেমত) আদােয়র জ  দায়ী থাকেবন।

২৮-১০-২০২০

জনাব মাঃ আনছার আলী, ব ািনক সহকারী,
আ িলক মসলা গেবষণা ক , বাির, জয়েদবপুর, 
গাজীপুর

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

ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭২.৩৯৬.১৮.১৪৯৩/১ তািরখ: ১২ কািতক ১৪২৭
২৮ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক , সবা ও সরবরাহ উইং, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
২) মখু  ব ািনক কমকতা, আ িলক মসলা গেবষণা ক , বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা

১



ইনি িটউট
৩) মখু  ব ািনক কমকতা, এএসআইিসিট িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট (ওেয়ব
সাইেট আপেলাড করার জ  অ েরাধ করা হেলা)
৪) উপপিরচালক (চলিত দািয় ), অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৫) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
৬) একা  সিচব, মহাপিরচালক মেহাদেয়র কাযালয়, বাির জয়েদবপরু, গাজীপরু
৭) ধান কাষাধ , অথ ও িহসাব শাখা, বাির জয়েদবপরু, গাজীপরু
৮) কতন শাখা, অথ ও িহসাব শাখা, বাির জয়েদবপরু, গাজীপরু
৯) সংি  কমচারীর িবল িন াদন সহকারী, আ িলক মসলা গেবষণা ক , বাির, জয়েদবপরু,
গাজীপরু
১০) মা ার ফাইল
১১) ব ি গত নিথ।

২৮-১০-২০২০
মা: মাহমু ল হাসান 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় )

২


