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কিৃষই সমিৃ

ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৩.৩১.১৬৪.১৯.১৭৭ তািরখ: 
১৬ ফ য়াির ২০২০

৩ ফা নু ১৪২৬

াপক:
জনাব মাহা দ মাকাে ল হােসন, িপতাঃ জনাব মাঃ মমতাজলু ইসলাম, মাবারক 
আলী ফিকর এর বািড়, উিকলপাড়া, ডাকঘর: লাহাগাড়া থানা: লাহাগাড়া, জলাঃ 
চ াম।

িবষয়: সং ারসং ার  পাওনাপাওনা  ৮০৮০,,২৮০২৮০/- (/- (আিশআিশ  হাজারহাজার  ইশতইশত  আিশআিশ) ) টাকাটাকা  জমাজমা  সস ।।।।
সূ : (০১) আপনার ২০ িডেস র ২০১৭ তািরেখর আেবদন। 

(০২) আপনার ৩০ জলুাই ২০১৯ তািরেখর পািরবািরক ও আিথক অব া িবেবচনাপবূক অব াহিত
দােনর আেবদন।

বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশেনর সং াপন িবভােগর ারক ন র: ৩৪৮০; তািরখ: ১৬/০৬/২০১৯ এবং
ারক ন র: ৬০৫; তািরখ: ২৬/০৮/২০১৯ মাতােবক সং ায় আপনার পদত ােগর িবপরীেত িনেয়াগ পে র ‘ঘ’

নং শতা যায়ী ০৩ (িতন) মােসর মলূ বতেনর সমপিরমাণ (২৬,৭৬০ x ৩) অথাৎ ৮০,২৮০/- (আিশ হাজার
ইশত আিশ) টাকা সং ার খােত জমা দােনর জ  আপনােক ০২ ( ই)িট প  দয়া হেয়িছল (কিপ

সংযু )। িক  আপিন উ  টাকা সং ার খােত অদ বিধ জমা দান কেরনিন।

বিণতাব ায়, ০৩ (িতন) মােসর মলূ বতেনর সমপিরমাণ টাকা অথাৎ ৮০,২৮০/- (আিশ হাজার ইশত আিশ)
টাকা আগামী ১০ (দশ) কাযিদবেসর মেধ  অ  সং ার সদর দ র  িহসাব িবভােগর সহকারী িহসাব িনয় ক
(নগদান) শাখায় জমা দান কের মািন িরিসট িন া রকারী বরাবের জমা দােনর জ  আপনােক পুনরায়
অ েরাধ করা হেলা। ব থতায় সং ার পাওনা অথ আদােয়র জ  চিলত আইন মাতােবক আপনার িব ে
ব ব া হণ করা হেব।

আপনার িব ,

১৬-২-২০২০

মাহা দ জািক ল ইসলাম
যু পিরচালক

ন র:
১২.০৬.০০০০.২০৩.৩১.১৬৪.১৯.১৭৭/১(৮)

তািরখ: ৩ ফা নু ১৪২৬
১৬ ফ য়াির ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ধান েকৗশলী, িবএিডিস (সকল)

১



২) ত াবধায়ক েকৗশলী ( ু েসচ), পাবনা সােকল, িবএিডিস, পাবনা।
৩) কি উটার া ামার, আইিসিট সল, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৪) আ িলক িহসাব িনয় ক, িবএিডিস, পাবনা।
৫) সহকারী েকৗশলী, সািথয়ঁা ( ু েসচ) জান, িবএিডিস, পাবনা।
৬) অিফস কিপ/ মা ার ফাইল।

১৬-২-২০২০

মাঃ ামান
সহকারী পিরচালক

২


