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ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭২.৩৮৪.১৮.৪৭০ তািরখ: 
২৫ মাচ ২০১৯

১১ চ  ১৪২৫

িবষয়: গহৃগহৃ  িনমাণিনমাণ  অি েমরঅি েমর  অপিরেশািধতঅপিরেশািধত  অথঅথ  এককালীনএককালীন  জমাজমা  দওয়াদওয়া  সেসে - - জনাবজনাব  মাঃমাঃ  শিফ লশিফ ল
ইসলামইসলাম (BARI1170),  (BARI1170), ব ািনকব ািনক  সহকারীসহকারী, , ডালডাল  গেবষণাগেবষণা  কক   ওও  আ িলকআ িলক  কিৃষকিৃষ  গেবষণাগেবষণা
কক , , ঈ রদীঈ রদী, , পাবনাপাবনা।।

         উপযু  িবষেয় জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম, ব ািনক সহকারী, ডাল গেবষণা ক  ও আ িলক কিৃষ
গেবষণা ক , ঈ রদী, পাবনা এর ২৯-০১-২০১৯ ি . তািরেখর আেবদেনর বরােত িনেদশ েম জানােনা যাে
য, তার গৃহ িনমাণ অি েমর অপিরেশািধত অথ দ-আসল বাবদ সবেমাট ৬৯,৫২৮/-( উনস র হাজার পঁাচশত

আটাশ টাকা) টাকা মা  এি ল/২০১৯ ি : তািরেখর মেধ  িনজ কাযালেয়র ক াশ শাখায় 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 খ  য, িতিন িনধািরত সমেয়র মেধ  উ  অি ম এককালীন পিরেশাধ না করেল পরবতীেত পনাল
রেট চ বিৃ  হাের ১% অিতির  দ িদেত বাধ  থাকেবন।

২৫-৩-২০১৯

জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম, ব ািনক সহকারী,
ডাল গেবষণা ক  ও আ িলক কিৃষ গেবষণা ক , 
ঈ রদী, পাবনা

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

ারক ন র: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭২.৩৮৪.১৮.৪৭০/১ তািরখ: ১১ চ  ১৪২৫
২৫ মাচ ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, ডাল গেবষণা ক  ও আ িলক কিৃষ গেবষণা ক , ঈ রদী, পাবনা-উ  অথ
জমা পাওয়ার পর িডিড অথবা প-অডােরর মাধ েম ধান কাযালেয়র অথ ও িহসাব শাখায়

রেণর জ  অ েরাধ করা যাে
২) মখূ  ব ািনক কমকতা, এএসআইিসিট িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট (ওেয়ব
সাইেট আপেলাড করার জ  অ েরাধ করা হেলা
৩) উপপিরচালক (চলিত দািয় ), অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৪) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
৫) একা  সিচব, মহাপিরচালক মেহাদেয়র কাযালয়, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট

১



৬) িডিজটাল নিথ
৭) ব ি গত নিথ।

২৫-৩-২০১৯

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