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নতুন িবমানব র সড়ক, ফামেগট, ঢাকা- ১২১৫।

ারক ন র: ১২.২০.০০০০.০০১.২৪.০০১.২০.২৩ তািরখ: 
২১ জনু ২০২০

৭ আষাঢ় ১৪২৭

িবষয়: আ জািতকআ জািতক  সং াসং া APAARI  APAARI এরএর  সদসদ   পেদরপেদর  ২০১৯২০১৯  ওও  ২০২০২০২০  সােলরসােলর  বািষকবািষক  চঁাদাচঁাদা  পিরেশাধপিরেশাধ
সংেগসংেগ।।

সূ : ১) িবএআরিস’র প  নং-১২.২০.০০০০.০০৪.২৪.০৬২.০৮/২৬৭৯; 
তািরখ: ০৯/১২/২০১৯ ি :
২) িবএআরিস’র প  নং-১২.২০.০০০০.০০৪.২৪.০৬২.০৮/২৬৩৩; 
তািরখ: ১৯/০৩/২০২০ ি :
৩) ই- মইেল া  APAARI এর অ েরাধপ -◌ ্AP-/2020/08;
তািরখ: ১১/০৩/২০২০ ি :

উপযু  িবষয় ও সেূ র আেলােক জানােনা যাে  য, Asia-Pacific Association of
Agricultural Research Institutions (APAARI), Bangkok এর সদ  পেদর ২০১৯  চাঁদা
পিরেশাধ িবষয়ক কৃিষ ম ণালেয়র ম ির প  গত ১৭/১২/২০১৯ তািরেখ বাংলােদশ ব াংেকর সংি
শাখা বরাবর রণ করা হয় (সংযিু -১- কৃিষ ম ণালেয়র প  নং
১২.০০.০০০০.০২২.৩৬.০০৩.১৬.৭১৩, তািরখ: ১৭/১২/২০১৯)। িক  বাংলােদশ ব াংেকর সংি
শাখায় খাঁজ িনেয় জানা যায় য, কৃিষ ম ণালয় হেত তারা এ ধরেনর কান প  পানিন। এিদেক
APAARI, Bangkok হেত সেূ া  ৩ নং পে র মাধ েম (সংযিু -২: প , সংযিু -৩: ইনেভােয়স)
গত ১৪/০৬/২০২০ তািরেখ ইেমইেলর মাধ েম ২০১৯ ও ২০২০ সােলর মাট বািষক চাঁদা ১২০০০
 (বার হাজার) ইউএস ডলার (৬০০০+৬০০০ = ১২০০০) উ  িত ােনর অ েল পিরেশােধর
পনুরায় অ েরাধ করা হেয়েছ ।
 
এমতাব ায়, APAARI, এর বাংলােদেশর সদ  পদ চলমান রাখার িনিম  ২০১৯ ও ২০২০ সােলর
মাট বািষক চাঁদা বাবদ ১২০০০ (বার হাজার) ইউএস ডলার আ জািতক চাঁদা খােতর তহিবল হেত

পিরেশাধ করা যেত পাের।

২১-৬-২০২০

সিচব

ড. শখ মাহা দ বখিতয়ার
িনবাহী চয়ারম ান (ভার া )

১



সিচেবর দ র
কিৃষ ম ণালয়

ারক ন র: ১২.২০.০০০০.০০১.২৪.০০১.২০.২৩/১(৩) তািরখ: ৭ আষাঢ় ১৪২৭
২১ জনু ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) যু সিচব, শাসন অিধশাখা, কিৃষ ম ণালয়
২) সদ  পিরচালক, শ  িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা কাউি ল
৩) পিরচালক, কি উটার এ ড িজআইএস ইউিনট, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা কাউি ল
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ড. শখ মাহা দ বখিতয়ার 
িনবাহী চয়ারম ান (ভার া )
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