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কিৃষই সমিৃ

ারক ন র: ১২.০৭.০০০০.১০২.০২.০০২.১৭.৯০ তািরখ: 
১৭ জনু ২০১৯

৩ আষাঢ় ১৪২৬

িবষয়: িসিডিবিসিডিব, , ঢাকাঢাকা  জােনরজােনর  িনরাপ ািনরাপ া  হরীহরী, , জনাবজনাব  মাঃমাঃ  তাজতাজ  উি নউি ন ( (িপআরএলিপআরএল) ) এরএর  িজ.িজ.  িপ.িপ.  ফাে ডরফাে ডর
অথঅথ  চুড়াচুড়া   পিরেশােধরপিরেশােধর  িনিমিনিম  Letter of Authority  Letter of Authority ইসূইসূ   সেসে ।।

সূ : (১) িসিসিডও, ঢাকা এর প  নং-৩২৯ তাং ২৯/০৫/২০১৯ ি ঃ।
(২) উপ-পিরচালক, িসিডিব, ঢাকা িরিজয়ন এর প  নং-৩৭৩ তাং ০৯/০৬/২০১৯ ি ঃ।

         তলুা উ য়ন বােডর অধীন  ঢাকা জােনর িনরাপ া হরী, জনাব তাজউি ন এর চা রী ২৫ বছর উ ীণ হওয়ায়
তার আেবদেনর ি েত অ  দ েরর অিফস আেদশ নং-তলুা/ শা-৫ই-৬৯/৮৩-১৮/১৬৫৭ তাং ১৭/১০/২০১৮ মেূল
০১/০১/২০১৯ হেত িপআরএল ম রু করা হয়। । ফেল িতিন িজ. িপ. ফাে ডর অথ চড়ুা  উে ালেনর ম রুী দােনর জ
যথাযথ কতপৃে র মাধ েম আেবদন কেরেছন। 

           এমতাব ায়, সাধারণ ভিব  তহিবল িবিধমালা,১৯৭৯ এর অ ে দ-২০ মাতােবক জনাব তাজ উি ন, িনরাপ া
হরী (িপ এল ভাগরত) এর িজ. িপ. ফাে ড (নং-কিৃষ/ময়মন-১৫০৮) অথ চড়ুা  পিরেশােধর িনিম  Letter of

Authority ইসূ র েয়াজনীয় ব ব া হেনর জ  অ েরাধ করা হেলা।

১৭-৬-২০১৯

ধান িহসাব র ণ কমকতা, কিৃষ ম ণালয়, িহসাব ভবন, 
স ন বািগচা, ঢাকা।

ড. মাঃ ফিরদ উি ন
িনবাহী পিরচালক

ারক ন র: ১২.০৭.০০০০.১০২.০২.০০২.১৭.৯০/১(৪) তািরখ: ৩ আষাঢ় ১৪২৬
১৭ জনু ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপ-পিরচালক, তুলা উ য়ন বাড, ঢাকা িরিজয়ন, ঢাকা।
২) ধান তুলা উ য়ন কমকতা, তুলা উ য়ন বাড, ঢাকা জান, ঢাকা।
৩) আইিপএস, আইিসিট শাখা, তুলা উ য়ন বাড (সঃ দঃ), ঢাকা।
৪) জনাব মাঃ তাজউি ন, িনরাপ া হরী (িপআরএল), িসিডিব, ঢাকা জান, ঢাকা।

১৭-৬-২০১৯

এম. এম. আব ুজাফর 
িহসাবর ণ কমকতা (অিতির  দািয় )

১


