
িষই স ি
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) 

বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 
বাংলােদশ 
শাসন শাখা

জ ির 
অিত গাপনীয়

ারক ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৩৩.০০৩.১৮.৮৬ তািরখ: 
১০ ফ যা়ির ২০২১

২৭ মাঘ ১৪২৭

িবষয:় ১৮১৮  ( (আঠ ারআঠ ার ) ) মােসরমােসর     নগদায়ননগদায়ন   ব াবদবাবদ   াা   অথঅথ   ম রীম রী  সেসে ।।
: ার ২১/১২/২০২০ি ঃ তািরেখর আেবদন।

            ইনি উট এর ধান কাযালেয় শাসন শাখায় কমরত  কাি  বাশেফাড়, ইপার এর অ েল
অিজত  সি ত থাকায় জাতীয় বতন ল-২০১৫ এর ৯(২) (খ) অ যায়ী ১৮ (আঠােরা) মােসর 
নগদায়ন বাবদ বতমান ল বতন  টাঃ ১৬,২৪০/- এর িভি েত টাঃ (১৬,২৪০ × ১৮) = টাঃ ২,৯২,৩২০/-
( ই ল  িবরান ই হাজার িতনশত িবশ) মা  ম রী দয়া হেয়েছ। এই অথ ম রীেত িহসাব শাখার স িত
রেয়েছ।

             এই আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা।

১০-২-২০২১

 কাি  বাশেফাড়, ইপার
শাসন শাখা

মাঃ ছােনায়ার হােসন
শাসিনক কমকতা

ারক ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৩৩.০০৩.১৮.৮৬/১(১০) তািরখ: ২৭ মাঘ ১৪২৭
১০ ফ যা়ির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়ব
সাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৩) উপপিরচালক (চলিত দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা
ইনি উট
৬) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা

১



ইনি উট
৮) সংি  কমচারীর ি গত নিথ, িবনা, ময়মনিসংহ।
৯) অবসর হণ সং া  নিথ, িবনা, ময়মনিসংহ।
১০) মা ার ফাইল, িবনা, ময়মনিসংহ।

১০-২-২০২১
মাঃ ছােনায়ার হােসন 

শাসিনক কমকতা

২


