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১০ চ  ১৪২৬

িব ি / না শ

িবষয:় কিম েককিম েক  অবিহতকরনঅবিহতকরন   সংেগসংেগ।।

              বািষক গেবষণা কায ম ২০১৯-২০ এর আওতায় “Profitability of Aman rice variety
Binadhan-17 in some selected areas of Bangladesh” ”  পির েণর জ  গাপালগ  জলা থেক
গেবষণার জ  ষেকর কাছ থেক গেবষণা উপা  সং হ করা হেব। গেবষণা উপা  সং েহর িনিম  টাকা ৮,৮০০/- (আট হাজার
আটশত টাকা) মা  িনে া  কিম র মা েম খরচ করার িনিম  মহাপিরচালক মেহাদয় ক ক অ মিত পাওয়া গেছ
(অ েমাদেনর কিপ সং )।

ড. মাঃ আিজ ল হক, ধান ব ািনক কমকতা, ি কা িব ান িবভাগ           -সভাপিত
মা. নাজ ল হাসান মেহদী, ব ািনক কমকতা, উ ানত  িবভাগ                 -সদ
মা. মহসীন আলী সরকার, ঊ তন ব ািনক কমকতা, িষ অথনীিত িবভাগ    -সদ

       কিম েক যথাস ব ত সমেয় কাজ স  করার অ েরাধ করা হল।  

২৪-৩-২০ ২০

ড. মাঃ হািব র রহমান
ধান ব ািনক কমকতা

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ধান ব ািনক কমকতা, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
২) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩) ঊ তন ব ািনক কমকতা, িষ অথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪) ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) ব ািনক কমকতা, উ ানত  িবভাগ, 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 ইনি উট
৮) ি গত সহকারী, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট

১


