
িষই স ি
বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা) 

বা িব চ র, ময়মনিসংহ-২২০২ 
বাংলােদশ 
শাসন শাখা

ারক ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২০.০০১.১৯.৪৫৭ তািরখ: 
১৯ সে র ২০২২

৪ আি ন ১৪২৯

িবষয:় িবনািবনা ’’রর   ধ ানধান   কাযালয়কাযালয়  সংলসংল   রর   লীজলীজ   দানদান   সংেগসংেগ।।

            উপেরাি িখত িবষয়েয়র আেলােক সভাপিত, িব ানী, কমকতা, কমচারী ও িমক ারা গ ত ‘ সৗিখন মৎ
িশকারী সিমিত ( সৗমিশস)’- ক জানান যাে  য, িবনা ধান কাযালয় সংল  র র ইজারার ময়াদ গত
২২/০৮/২০২২ তািরেখ শষ হওয়ার পিরে ি েত  আগামী ০৫( াচ) বছেরর জ  (২৩-০৮-২০২২ হেত ২২-০৮-২০২৭
পয ) আপনার সিমিতর অ েল িন বিণত শেত নরায় ইজারা দান করা হেলা: 

ইজ ারাইজ ারা   দােনরদােনর   শতস হশতস হ ::
১. আগামী ০৫ ( াচ) বছেরর জ  (২৩-০৮-২০২২ হেত ২২-০৮-২০২৭ পয ) মাট ৩০,০০০/- (ি শ হাজার) টাকা ইজারা
িহেসেব ৩ (িতন) মােসর মে  িহসাব শাখায় জমা িদেয় রিশদ শাসন শাখায় জমা দান করেত হেব।
২. ইজারা দান ত র  িনজ  ত াবধােন (িসিকউির  গাড এবং িব ৎ) পিরচালনা করেত হেব।
৩. ‘ সৗিখন মৎ  িশকারী সিমিত ( সৗমিশস)’ িতত বিহরাগত কান ি  মাছ ধরায় অংশ হণ করেত পারেবনা।
৪. িপ আর এল/ অবসর া  এবং ধান কাযালেয়র বািহের কান িব ানী, কমকতা, কমচারী ও িমক সৗিখন মৎস
িশকারী সিমিতর সদ  থাকা যােব না।

            উে িখত িবষয়  আপনার সদয় অবগিত ও পরবত  েয়াজনীয় ব া হেনর জ  যথাযথ ক পে র
অ েমাদন েম জানােনা হেলা। 

১৯-৯-২০২২

সভাপিত
িব ানী, কমকতা, কমচারী ও িমক ারা গ ত ‘ সৗিখন 
মৎ  িশকারী সিমিত ( সৗমিশস)’, িবনা, ময়মনিসংহ।

মাঃ হািব র রহমান
উপপিরচালক

ারক ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.২০.০০১.১৯.৪৫৭/১ তািরখ: ৪ আি ন ১৪২৯
১৯ সে র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (চলিত দািয় ), পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা

১



ইনি উট
২)  ব ািনক কমকতা, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৩) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৪) ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা
ইনি উট
৫) া ামার, আইিস  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়বসাইেট কােশর
জ )
৬) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৭) িনরাপ া পিরদশক, িবনা, ময়মনিসংহ।
৮) ি গত সহকারী, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) অিফস কিপ, শাসন শাখা

১৯-৯-২০২২
মাঃ হািব র রহমান 

উপপিরচালক

২


