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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: ১২.০৭.০০০০.১০১.১৩.০৩১.১৮.৩৬ তািরখ: 

১৭ জা�য়াির ২০২২

৩ মাঘ ১৪২৮

িবষয়: �মাঃ আ�স �সাবহান, গাড়ী চালক এর আ�েতািষক �দান ও িপিপও জারীর জ� �পনশন ম�রী প� ��রণ।

       উপ� �� িবষেয়র ��ি�েত জনাব �মাঃ আ�স �সাবহান, গাড়ী চালক, �লা উ�য়ন �বাড �, িঝনাইদহ �জান, িঝনাইদহ এর অ��েল �ল �বতন

২৭,৪১০/-(সাতাশ হাজার চারশত দশ) টাকার িভি�েত ২৮,৩৬,৯৩৫/-(আটাশ ল� ছি�শ হাজার নয়শত �য়ি�শ) টাকা মা� আ�েতািষক এবং
১২,৩৩৪.৫০ (বার হাজার িতনশত �চৗি�শ টাকা �য়সা ৫০) টাকা হাের মািসক �পনশন ম�র �ব �ক �পনশন সং�া� যাবতীয় কাগজপ� এতদসংেগ ��রণ

করা হেলা। উে�খ থােক �য, মটর সাইেকল অি�েমর িকি�র শত� �মাতােবক ৫৮০৪০.৫২ (আটা� হাজার চি�শ টাকা �য়সা ৫২ মা�) টাকা  বেকয়া আেছ

যা আ�েতািষক �থেক কত�ন �যা�।

          অতএব, সংি�� কম �চারীর অ��েল আ�েতািষক �দান ও �পনশন পিরেশাধ আেদশ (িপিপও) জারী করার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

সং�ি�ঃ
 ১। িনধ �ািরত �পনশন আেবদন ফরম-১ কিপ।

 
২। পাসেপাট � সাইেজর ছিব-১ কিপ।

 
৩। িপআরএল ম�রীর আেদশ-১ কিপ।

 
৪। �ত�ািশত �শষ �বতন সনদ-১ কিপ।

 ৫। �া�� �পনশন �বধ উ�রািধকারী �ঘাষনাপ�-১ কিপ।
 

৬। ন�না �া�র ও হােতর প�চ আ�েলর ছাপ-১ কিপ।
 

৭। না-দাবী �ত�য়নপ�-১ কিপ।
 

৮। জাতীয় পিরচয়পে�র ফেটাকিপ-১ কিপ।
 ৯। অ�ম ��িণ পােসর সনদ -১ কিপ।

 
১০। �জলা একাউ� এ� িফ�া� অিফস এর �ত�ায়ন-১ কিপ।

 
১১। �ল চা�রী বিহ-১ কিপ।

১৭-১-২০২২

�জলা িহসাবর�ণ কম �কত�া, �জলা িহসাব র�ণ অিফস, িঝনাইদহ।

জাফর আলী

উপপিরচালক

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০১.১৩.০৩১.১৮.৩৬/১(৬) তািরখ: ৩ মাঘ ১৪২৮

১৭ জা�য়াির ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
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১) উপপিরচালক, যেশার।

২) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, িঝনাইদহ।
 

৩) ক�াণ কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা।
 ৪) �লা উ�য়ন কম �কত�া, আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা। �লা উ�য়ন �বােডর � ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হেলা।

৫) িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �।
 

৬) জনাব �মাঃ আ�স �সাবহান গাড়ী চালক, �লা উ�য়ন �বাড �, িঝনাইদহ �জান, িঝনাইদহ। বত�মান �কানাঃ �াম-িকসমত
নওয়াপাড়া, ১০৪ নং িকসমত নওয়াপাড়া, ডাকঘর- ন�ন উপশহর , যেশার সদর, যেশার।

 

১৭-১-২০২২

শা�র বখিতয়ার �মাহা�দ �মন 
 

�শাসিনক কম �কত�া (অিতির� দািয়�)


