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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 
 �লা উ�য়ন �বাড � 

 
�শাসন শাখা 

খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।
 

www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০১.১৩.০৩১.১৮.৪০৫ তািরখ: 

২০ �সে��র ২০২২

৫ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: মর�ম আব�ল মােলক �ঞা, িহসাব র�ণ কম �কত�া (অবঃ) ���বরণ করায় পিরবােরর পে� তার �ী জনাব শামিশ এর নােম

�পনশেনর ম�রী�ত অথ � উে�ালেনর জ� ইউিনয়ন �চয়ার�ান ক��ক �দ� ওয়ািরশ সনদপে�র �. নং-৫ এ বিণ �ত স�ান জনাব

�মাঃ জাফর উ�াহেক �মতা �দান।

��: �জলা একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার এর কায �ালয়, �ফনী এর �ারক নং-িডএএফও/�ফনী/�পনশন/৩৪, তাং-৩১/০৭/২০২২ ি�.।

   মর�ম আব�ল মােলক �ঞা, িহসাব র�ণ কম �কত�া (অবঃ), �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা �পনশন �ভাগরত অব�ায় গত

২৩/১২/২০২০ তািরেখ ��� বরণ করায় পিরবােরর পে� তার একমা� িবধবা �ী জনাবা শামিশেক অ� দ�েরর �ারক নং-৮৮ তািরখ

২১/০৬/২০২১ �মাতােবক পািরবািরক �পনশন ম�র করা হেয়িছল। জনাব শামিশ পািরবািরক �পনশন উে�ালেনর �েব �ই গত ১৪/০৮/২০২১
তািরখ ���বরণ কেরন। এমতাব�ায়, তার পিরবােরর পে� ইউিনয়ন �চয়ার�ান ক��ক �দ� ওয়ািরশ সনদপে�র �. নং-৫ এ বিণ �ত স�ান

জনাব �মাঃ জাফর উ�াহেক �মতা অপ �ন কের তার মােয়র নােম ম�রী�ত পািরবািরক �পনশেনর (২৩/১২/২০২০ হেত ১৪/০৮/২০২১) তািরখ

পয �� �জ�� স�ানসহ সকল ওয়ািরশগণ �মতা অপ �ণ করায় টাঃ ৯,২৮২/- (নয় হাজার �্ ইশত িবরািশ) হাের তার অ��েল মািসক �পনশন

উি�িখত সমেয়র জ� ম�র �ব �ক এতদসংেগ সং�� কাগজপ�ািদসহ ��রণ করা হেলা। 

সং�ি�ঃ 

১। িনধ �ািরত �পনশন আেবদন ফরম-১ কিপ।

২। পাসেপাট � সাইেজর ছিব (সত�ািয়ত)-২ কিপ।

৩। ���র সনেদর ফেটাকিপ- ১ কিপ।
৪। উ�রািধকারী সনদ ও নন-�ািরজ সা� �িফেকট- ২ কিপ।

৫। ওয়ািরশন সদনপ�- ২ কিপ।

৬। ন�না �া�র ও প�চ আ�েলর ছাপ- ২ কিপ।

৭। �মতা অপ �ণ ও অিভভাবক মেনানয়েনর �ত�য়নপ�- ২ কিপ।
৮। মর�েমর জাতীয় পিরচয় প�- ১ কিপ।

৯। আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প�- ১ কিপ।

১০। �ল �পনশন বিহ- ১ (এক) �।

২০-৯-২০২২

�জলা িহসাবর�ণ কম �কত�া 
�জলা িহসাবর�ণ কম �কত�ার দ�র 

জাফর আলী

উপপিরচালক

�ফান: ৫৫০২৮৩৫৫
ইেমইল: ed@cdb.gov.bd
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�জলা িহসাব র�ণ অিফস, �ফনী

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০১.১৩.০৩১.১৮.৪০৫/১(৫) তািরখ: ৫ আি�ন ১৪২৯

২০ �সে��র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 ১) ক�াণ কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড় ঢাকা।
 

২) �লা উ�য়ন কম �কত�া, আইিস� শাখা্, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড় ঢাকা। �লা উ�য়ন �বােড �র ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল।
 

৩) িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড় ঢাকা।
 ৪) জনাব �মাঃ জাফর উ�াহ (িপতা-মর�ম আব�ল মােলক �ঞা, িহসাব র�ণ কম �কত�া (অব:) �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়

ঢাকা, মাতাঃ মর�ম শামিশ) �ায়ী + বত�মান �কানাঃ বাসা/�হাি�ং: �ঞা বািড়, �াম/রা�া: ধম ��র, ডাকঘর: �ফনী সদর-৩৯০০,

, �ফনী সদর �ফনী।
 

৫) অিফস নিথ।
 

২০-৯-২০২২

শা�র বখিতয়ার �মাহা�দ �মন 

�শাসিনক কম �কত�া (অিতির� দািয়�)


