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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: ১২.০৭.০০০০.১০২.০২.০০১.১৮.১৩৭ তািরখ: 
১৯ আগ� ২০২১

৪ ভা� ১৪২৮

িবষয়: িসিডিব ঢাকা িরিজয়েনর �ইজন কম �চারীর িজ. িপ. ফা� হেত অেফরৎেযা� িহেসেব অি�ম উে�ালেনর ম�রী �দান।
��: ১২.০৭.৩০২৬.২০০.০২.০০৩.১৯.১৮৭  ১২ আগ� ২০২১

সাধারণ ভিব� তহিবল িবিধমালা,১৯৭৯ এর ১৩(২)(ই) এবং ১৩(৯) ধারা �মাতােবক �লা উ�য়ন �বাড �, ঢাকা িরিজয়েনর ি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। 

�: নং নাম ও পদবী িজ. িপ এফ ন�র 
এবং ২০২০-২১ সেনর

 জমার পিরমাণ

ম�রী�ত
 অি�েমর পিরমাণ

ম��
 

০১. �মাঃ আ�র রা�াক
অিফস সহায়ক

নং-১০০০১৬৭৫৮৬
 (িসএও/�িষ/১৮৩৪)
টাঃ ১,০২,৮০৮.৫১

�হ �মরামেতর
 জ� টাঃ ৮০,০০০/-
(আিশ হাজার) মা�

জ� তাং ২০/১০/১৯৬২,
 বয়স ৫২ বছেরর অিধক

০২. �মাঃ শাহ আলম
িনরাপ�া �হরী

নং-১০০০১৮২৯৮০
 (িসএও/১২৪৫)
টাঃ ৯৫,৫০৯.৩২

�হ �মরামেতর
 জ� টাঃ ৬০,০০০/-

(ষাট হাজার)মা�

জ� তাং ০২/০৫/১৯৬৪, 
বয়স ৫২ বছেরর অিধক

বিণ �ত কম �চারী�েয়র বত�মান বয়স ৫২ বছর উ�ীণ � হওয়ায় সংি��েদর আেবদন এবং সাধারণ ভিব� তহিবল িবিধমালা,১৯৭৯ এর ১৩(৯) ধারা �মাতােবক ম�রী�ত অথ �

অেফরৎেযা� িহেসেব গ� হেব। 

১৯-৮-২০২১

িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, �িষ ম�ণালয়, িহসাব ভবন, 
�স�ন বািগচা, ঢাকা। 

ড. আলহাজ উি�ন আহাে�দ
িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ফান: ৫৫০২৮৩৫৫
ইেমইল: ed@cdb.gov.bd

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০২.০২.০০১.১৮.১৩৭/১(৫) তািরখ: ৪ ভা� ১৪২৮

১৯ আগ� ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, ঢাকা অ�ল, ঢাকা
২) িনরী�া ও িহসাব র�ণ কম �কত�া (িনঃ-২), িসএএফও/�িষ এর দ�র, �স�ন বািগচা, ঢাকা।
৩) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৪) জনাব �মাঃ আ�র রা�াক, অিফস সহায়ক, িসিডিব, ঢাকা িরিজয়ন।
৫) জনাব �মাঃ শাহ আলম, িনরাপ�া �হরী, িসিডিব, ঢাকা িরিজয়ন।

১৯-৮-২০২১
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এম. এম. আ� জাফর 
িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�)


