
কিৃষই সমিৃ
বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট

(িবনা) 
বাকিৃব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 

বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২৬.০১৩.১৮.২৬৬ তািরখ: 
০৪ ম ২০২০

২১ বশাখ ১৪২৭

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
িবষয় : িত ােনর গািড় নং-ময়মনিসংহ-ম-১১-০০২৮ িপকআপ এর ডি টং কােজর কাযােদশ দান সংেগ।

সরবরােহর শষ তািরখ : ১৭-০৫-২০২০ি :

ি য় মেহাদয়,               
             আপনার ২২-০২-২০২০ি . তািরেখর কােটশেনর বরােত জানােনা যাে  য, আপনার উ তৃ দর
অ যায়ী টাকা=২৪,৪০০/- (চি শ হাজার চারশত) মা  ডি টং কােজর িনিম  কতপৃ  কতকৃ আপনার

িত ােনর নােম য়ােদশ দােনর িস া  গৃিহত হেয়েছ। সংযু  কােটশন অ যায়ী ডি টং কাজ িল আগামী
১৭-০৫-২০২০ ি . তািরেখর মেধ  স  করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল। ডি টং কােজর সময় গািড়র
কান কার িতর জ  অ  ইনি িটউট দায়ী থাকেব না।

       ডি টং কাজ শেষ ৩ কিপ িবল ও চালান ইনি িটউট এর শাসন শাখায় জমা দয়ার জ  অ েরাধ
জানােনা হল। সরবরাহ আেদেশর ভুল িট সংেশাধনেযাগ ।

িলটন মটর ওয়াকসপ
২নং িডয়াম গইট
ময়মনিসংহ।

৪-৫-২০২০
ড. মাহা দ মাহববুলু হক
উপপিরচালক ( শাসন)

ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২৬.০১৩.১৮.২৬৬/১ তািরখ: ২১ বশাখ ১৪২৭
০৪ ম ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
১



হইল: 
১) মখূ  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট (িবনার
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
২) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৩) ব ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
৪) ব ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৫) ব ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা
ইনি িটউট
৬) ব ি গত সহকারী, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমাণ ুকিৃষ গেবষণা ইনি িটউট
৭) সংি  নিথ, -, িবনা ময়মনিসংহ
৮) মা ার ফাইল, -, িবনা ময়মনিসংহ

৪-৫-২০২০
ড. মাহা দ মাহববুলু হক
উপপিরচালক ( শাসন)

২


