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কিৃষই সমিৃ

ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৩.৩১.১৬৪.১৯.১৪৫ তািরখ: 
১৯ ফ য়াির ২০২০

৬ ফা নু ১৪২৬

াপক:
জনাব সািমউল কােদর খান, িপতাঃ আ লু কােদর খান,                                                                           
হাি ং নং- ৩১০, আেমনা নীড় শহীদ িজয়া সড়ক, নতু াবাদ জলা: বিরশাল।

িবষয়: চাকিরচাকির  হেতহেত  অব াহিতঅব াহিত  দানদান  সংেগসংেগ।।
সূ : আপনার ২৩/০৭/২০১৯ তািরেখর আেবদন।

উপযু  িবষয় ও সেূ র আেলােক জানােনা যাে  য, আপনার ২৩ জুলাই ২০১৯ তািরেখর চাকির হেত
অব াহিতর আেবদনপ  িবেবচনাপূবক িনেয়াগ পে র ‘ঘ’ নং শতা যায়ী িনে া  ছক মাতােবক সং ার পাওনা
অথ আদায় সােপে  আপনার পদত াগপ  হণ করা হেব:

িমক খােতর িববরণ টাকার 
পিরমাণ

ম ব

০১. িনেয়াগ পে র “ঘ” নং শত অ যায়ী ০৩ (িতন) মােসর মলু বতন 
(২৯,৫১০x৩)

৮৮,৫৩০/-

০২. উৎসব ভাতা (অিতির ) ২৯,৫১০/-
সবেমাট= ১,১৮,০৪০/-

০২। বিণতাব ায়, সং ার পাওনা ১,১৮,০৪০/- (এক ল  আঠার হাজার চি শ) টাকা সদর দ র  িহসাব
িবভােগর সহকারী িহসাব িনয় ক (নগদান) শাখায় আগামী ১০ (দশ) কমিদবেসর মেধ  জমা দান কের মািন
িরিস  িন া রকারী বরাবর জমা দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা। ব থতায় সং ার পাওনা অথ আদােয়র
জ  চিলত আইন মাতােবক আপনার িব ে  ব ব া হণ করা হেব। 

আপনার িব ,

১৯-২-২০২০

মাহা দ জািক ল ইসলাম
যু পিরচালক

ন র: তািরখ: ৬ ফা নু ১৪২৬

১৯ ফ য়াির ২০২০১



১২.০৬.০০০০.২০৩.৩১.১৬৪.১৯.১৪৫/১(৫) ১৯ ফ য়াির ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ধান েকৗশলী, ু েসচ িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
২) ত াবধায়ক েকৗশলী (সওকা), চ াম সােকল, িবএিডিস, চ াম।
৩) কি উটার া ামার, আইিসিট সল, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৪) আ িলক িহসাব িনয় ক, িবএিডিস, চ াম।
৫) অিফস কিপ/ মা ার ফাইল।

১৯-২-২০২০

মাহা দ জািক ল ইসলাম
যু পিরচালক

২


