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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 

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

 
িহসাব শাখা 

খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।
 

www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০২.০২.০০১.১৮.১৬ তািরখ: 

১৬ জা�য়াির ২০২২

২ মাঘ ১৪২৮

িবষয়: যেশার �জােনর �ইজন কম �চারীর িজ. িপ. ফা� হেত অি�ম উে�ালেনর ম�রী �দান।

��: ১২.০৭.৪০৪১.৩০০.৯৯.০১৩.২০.৪  ০৬ জা�য়াির ২০২২

সাধারণ ভিব� তহিবল িবিধমালা,১৯৭৯ এর ১৩(২)(ই) ধারা �মাতােবক �লা উ�য়ন �বাড �, যেশার �জােনর িন�বিণ �ত �ইজন কম �চারীর িজ. িপ. ফা� হেত উি�িখত

িবভাজন অ�যায়ী অি�ম উে�ালেনর ম�রী �দান করা হেলা। ম�রী�ত অেথ �র অিতির� উে�ালন করা যােব না। 

নাম ও পদবী িজ. িপ.এফ ন�র 
(জমা ২০২০-২১)

ম�রী�ত 
অি�েমর পিরমাণ

ম��

০১. �খা�কার নজ�ল ইসলাম  
 ��ার-কাম-িফ��ান

iii/�িষ/যেশার-৮৬২
টাঃ ৩,৮৬,৭৭৩.৬৩

�হ �মরামেতর জ�
টাঃ ২,৯০,০০০/-

(�ই ল� ন�ই হাজার)

জ� তাং ১৫/১১/১৯৬৭, বয়স ৫২ বছেরর
অিধক

০২. �মাঃ রমজান আলী
িনরাপ�া �হরী

নং-১০০০৫৮৩৫৩৯
(িসএও/�িষ/ক-২০১৭)

টাঃ ১,০৩,২০১.৭৩

�হ �মরামেতর জ�
টাঃ ৬০,০০০/-

(ষাট হাজার) মা�

২য় অি�ম

১নং �িমক বিণ �ত কম �চারীর বত�মান বয়স ৫২ বছর উ�ীণ � হওয়ায় তার আেবদন এবং সাধারণ ভিব� তহিবল িবিধমালা,১৯৭৯ এর ১৩(৯) ধারা �মাতােবক
ম�রী�ত অথ � অেফরৎেযা� িহেসেব গ� হেব। 

২নং �িমক বিণ �ত কম �চারীর ম�রী�ত অথ � উে�ালেনর পরবত� মাস হেত তার �বতন িবেলর মা�েম �িতমােস ২,০০০/- (�ই হাজার) টাকা হাের ৩০ িকি�েত
আসল এবং ৫% হাের এক বা একািধক িকি�েত �নাফার অথ � কত�নেযা� হেব। একইসােথ তার �েব �র সকল অি�েমর �েদয় িকি� কত�ন করেবন।

১৬-১-২০২২

�জলা একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, যেশার।

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০২.০২.০০১.১৮.১৬/১(৬) তািরখ: ২ মাঘ ১৪২৮

১৬ জা�য়াির ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, �িষ ম�ণালয়, �স�ন বািগচা, ঢাকা।

 
২) উপপিরচালক (অঃ দাঃ), িসিডিব, যেশার িরিজয়ন, যেশার।

 ৩) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, যেশার �জান, যেশার
 

৪) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �
 



1/17/22, 3:58 PM ডাক (১৯) | অিফস ব�ব�াপনা

https://cdb.nothi.gov.bd 2/2

৫) �খা�কার নজ�ল ইসলাম, ��ার-কাম-িফ��ান, িসিডিব, যেশার।

৬) �মাঃ রমজান আলী, িনরাপ�া �হরী, িসিডিব, যেশার �জান।
 

১৬-১-২০২২
এম. এম. আ� জাফর 

 
িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�)


