
িবষয়: অি মঅি ম  অথঅথ  উে ালনউে ালন  সংেগসংেগ।।
অ ে দ: ২৯.০
          বািষকবািষক  গেবষণাগেবষণা  কায মকায ম  ২০১৯২০১৯--২০২০  এরএর  আওতায়আওতায়  “Profitability of Aman rice varietyProfitability of Aman rice variety
Binadhan-17 in some selected areas of BangladeshBinadhan-17 in some selected areas of Bangladesh”  পির েণর গত আমন মৗ েমর জ
গাপালগ  জলা থেক ৪০ জন কের কষৃক ও ২ জন কের উপসহকারী কিৃষ কমকতার সহায়তায় গেবষণা

উপা  সং েহর িনিম  িন িলিখত হাের খরেচর েয়াজন হেব।

. নং      িববরণ টাকার পিরমাণ

১.
৪০ জন কষৃেকর ভাতা  বাবদ (৪০ 
জন * ২০০/- টাকা হাের)

৮,০০০/-

২.
২ জন উপ-সহকারী কিৃষ কমকতার 
ভাতা বাবদ (২ জন* ৪০০/- টাকা 
হাের)    

৮০০/-

৩.
গাপালগ  জলায় উপা  সং েহর 

ব য় মাট
৮,৮০০/-

 
    অতএব, উে িখত িবষেয় গেবষণা উপা  সং হ করার জ  সবেমাট টা: ৮,৮০০/- (আট হাজার আটশত
টাকা) মা  অ ীম ম রুীর জ  নাট পশ করা হেলা । 

অ ে দ: ২৯.১
িনে  কিমিট দান করা হেলা।
ড. মাঃ আিজজুল হক, ধান ব ািনক কমকতা, মিৃ কা িব ান িবভাগ
মাঃ নাজমলু হাসান মেহদী, ব ািনক কমকতা, উদ ানত  িবভাগ
মাঃ মহসীন আলী সরকার, ঊ তন ব ািনক কমকতা, কিৃষ অথনীিত িবভাগ

অ ে দ: ২৯.২
অ েমািদত

১৬-০৩-২০২০ ১৬:১৬:১৮
মাঃ মহসীন আলী সরকার

ঊ তন ব ািনক কমকতা
কিৃষ অথনীিত িবভাগ

১৭-০৩-২০২০ ৭:৫২:০০
ড. মাঃ হািববুর রহমান
ধান ব ািনক কমকতা
কিৃষ অথনীিত িবভাগ

২১-০৩-২০২০ ২৩:৫৯:৪৭
ড. হাসেনয়ারা বগম

পিরচালক
পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র

 

২১-০৩-২০২০ ২৩:৫৯:৪৭
ড. হাসেনয়ারা বগম

পিরচালক
পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র

   

২২-০৩-২০২০ ২৩:১২:২৮
মাঃ মনজু ল হােসন খান

উপপিরচালক
অথ ও িহসাব শাখা

২৩-০৩-২০২০ ১৮:৫৫:৪২
ড. িমজা মাফা ল ইসলাম

মহাপিরচালক (ভার া )
মহাপিরচালক-এর দ র

  

২৩-০৩-২০২০ ১৮:৫৫:৪২
ড. িমজা মাফা ল ইসলাম

মহাপিরচালক (ভার া )
মহাপিরচালক-এর দ র

   

২৩-০৩-২০২০ ১৮:৫৫:৪২
মাঃ মহসীন আলী সরকার

ঊ তন ব ািনক কমকতা
কিৃষ অথনীিত িবভাগ

   

নিথ | অিফস ব ব াপনা
১



অ ে দ: ২৯.৩
কিমিটেক অবিহতকরেনর জ  পে র খসড়া তরী করা হেয়েছ। অ েমাদেনর জ  পশ করা হল।
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