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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�ি�

 

 

ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০১.১৩.০৩১.১৮.২৭৮ তািরখ: 

২২ িডেস�র ২০২১

৭ �পৗষ ১৪২৮

অিফস আেদশ

            জনাব �মাঃ আব�ল কােদর, কটন ইউিনট অিফসার, �লা উ�য়ন �বাড �, ময়মনিসংহ �জান, ময়মনিসংহ এর বয়স ৫৯ বছর �ত�

সােপে� তার অ��েল জাতীয় �বতন ��ল ২০১৫ এর ১০(৩) অ�ে�দ অ�যায়ী  ১১/১১/২০২১ হেত ১০/১১/২০২২ তািরখ পয �� �ময়ােদ ০১ (এক) বছর

অবসর উ�র �� ও �েয়াজনীয় �� পাওনা থাকায় �ত�ািশত �শষ �বতেনর �ত�য়ন প� অ�যায়ী সব �েশষ উে�ািলত �ল �বতন টাঃ ৪৩,৪৩০/-

(�ততাি�শ হাজার  চারশত ি�শ) এর িভি�েত ১৮ মােসর �ল �বতেনর সমপিরমাণ অথ � (৪৩,৪৩০×১৮) = টাঃ ৭,৮১,৭৪০/- (সাত ল� একািশ

হাজার সাতশত চি�শ) মা� লা� ��া� বাবদ তার অ��েল ম�রী করা হেলা।

            িতিন িবিধ �মাতােবক অবসর এবং অবসর উ�র ��কালীন �িবধািদ �া� হেবন।

২২-১২-২০২১

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০১.১৩.০৩১.১৮.২৭৮/১ তািরখ: ৭ �পৗষ ১৪২৮

২২ িডেস�র ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা
 হইল: 

 
১) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, ঢাকা অ�ল, ঢাকা

 
২) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, ময়মনিসংহ �জান, ময়মনিসংহ।

 
৩) �জলা িহসাব র�ণ কম �কত�া, ময়মনিসংহ।

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

৫) �লা উ�য়ন কম �কত�া, আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা। �লা উ�য়ন �বােড �র ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা

হেলা।
 

৬) িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �
 ৭) জনাব �মাঃ আব�ল কােদর, কটন ইউিনট অিফসার, �লা উ�য়ন �বাড �, ময়মনিসংহ �জান, , ময়মনিসংহ।

 

২২-১২-২০২১
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শা�র বখিতয়ার �মাহা�দ �মন

�শাসিনক কম �কত�া (অিতির� দািয়�)


