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১৯ সে র ২০১৯

৪ আি ন ১৪২৬

িবষয়: গহৃগহৃ  িনমাণিনমাণ  অি মঅি ম  িবেশষিবেশষ  িবেবচনায়িবেবচনায়  ম রুম রু  ম রুম রু।।

     মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন েম অথ ম ণালেয়র অথ িবভােগর বােজট শাখার ারক নং-অম/অিব/
বা (উঃ-২)/১৯৪ ঋন ও অি ম (৫০)৯৬/৭৭৫ তািরখ ৩০-০৯-৯৬ ইং বরােত এবং িবেশষ িবেবচনায় জনাব মাঃ
আিনছরু রহমান (BARI1382), উ মান সহকারী, অথ ও িহসাব শাখা, বা,ক,ৃগ,ই, জয়েদবপুর, গাজীপুরেক
িন িলিখত শত সােপে  গৃহ িনমাণ অি ম বাবদ ১,২০,০০০/- (এক ল  িবশ হাজার টাকা) মা  ম রু করা
হেলা।
শতাবলীঃশতাবলীঃ
১। অি ম বাবদ ম রীকতৃ অথ টাঃ ১,২০,০০০/- এবং উহার সমদুয় দ টাঃ ১৪,৫০০/- (১০% হাের) ধাযকতৃ
সবেমাট টাঃ ১,৩৪,৫০০/- বাধ তামলূকভােব তার মািসক বতন িবল হেত সবেমাট ২৮ (আটাশ) মািসক
িকি েত কতন করেত হেব।
২। মলূ অি ম টাঃ ১,২০,০০০/- + দ টাঃ ১৪,৫০০/- সবেমাট টাঃ ১,৩৪,৫০০/- (২৭) িকি েত টাঃ ৪,৮০৪/-
হাের টাঃ ১,২৯,৭০৮/- এবং অবিশ  টাঃ ৪,৭৯২/- সবেশষ িকি েত কতন করেত হেব।
৩। 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।
৪। ত য়ন করা যাে  য,
ক) উি িখত কমকতা/কমচারী অ  ইনি িটউেটর ৫(পঁাচ) বৎসেরর অিধককাল চা রী করেছন এবং অি েমর
টাকা আদায় না হওয়া পয  অথাৎ ৫৯ (উনষাট) বৎসর চা রী অবসান হেল/মতৃু বরণ কিরেল াপ  বাকী অথ

দসহ তার ১৮(আঠার) মােসর লা  এমাউ ট/িজিপএফ/আ েতািষক হেত সম য় করা হেব;
খ) সংি  কমকতা/কমচারী ইেতাপূেব উ  অি ম খাত হেত এত ে ে  কান অি ম হণ কের নাই;
গ) জন ােথ তার অি ম ম রু কর হেলা;
ঘ) আয়ন ও ব য়ন কমকতা শতা যায়ী অি েমর স ণু টাকা ( দসহ) যথারীিত যথাসমেয় আদােয়র জ  দায়ী
থাকেবন।

১৯-৯-২০১৯

জনাব মাঃ আিনছরু রহমান, উ মান সহকারী,
অথ ও িহসাব শাখা, বা,ক,ৃগ,ই, জয়েদবপুর, গাজীপুর

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

ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭২.৬৩৭.১৮.১৬১৯/১ তািরখ: ৪ আি ন ১৪২৬
১৯ সে র ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 

১



১) পিরচালক , সবা ও সরবরাহ উইং, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
২) পিরচালক, িশ ন ও যাগােযাগ উইং, বা,ক,ৃগ,ই, জয়েদবপরু, গাজীপরু
৩) মখু  ব ািনক কমকতা, এএসআইিসিট িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট (ওেয়ব
সাইেট আপেলাড করার জ  অ েরাধ করা হেলা)
৪) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট- শাসন শাখােক
অবিহত রািখয়া ৫/-নন-জিুডিশয়াল াে  সমসামিয়ক ২( ই) জন কমকতা/কমচারীর া ীসহ
জািমননামা (িসিকউিরিট ব ড) হেণর িভি েত উ  ম রুীকতৃ টাকা দােনর জ  অ েরাধ
করা হেলা
৫) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, শাসন শাখা, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৬) একা  সিচব, মহাপিরচালক মেহাদেয়র কাযালয় বা,ক,ৃগ,ই, জয়েদবপরু, গাজীপরু
৭) ধান কাষাধ , অথ ও িহসাব শাখা, বা,ক,ৃগ,ই, জয়েদবপরু, গাজীপরু
৮) কতন শাখা, অথ ও িহসাব শাখা, বা,ক,ৃগ,ই, জয়েদবপরু, গাজীপরু
৯) জনাব মাঃ আিনছুর রহমান, উ মান সহকারী, অথ ও িহসাব শাখা, বা,ক,ৃগ,ই, জয়েদবপরু,
গাজীপরুেক, ৫/-নন-জিুডিশয়াল াে  ২( ই) জন কমকতা/কমচারীর া ীসহ জািমননামা
(িসিকউিরিট ব ড) জমা িদয়া উ  টাকা হেণর জ  অ েরাধ জানােনা হেলা
১০) সংি  কমচারীর িবল িন াদন সহকারী, অথ ও িহসাব শাখা, বা,ক,ৃগ,ই, জয়েদবপরু,
গাজীপরু
১১) মা ার ফাইল
১২) ব ি গত নিথ।

১৯-৯-২০১৯

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

২


