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িষই স ি

ারক ন র: ১২.০৭.০০০০.১০২.০২.০০১.১৮.২১৭ তািরখ: 
১৬ সে র ২০১৯

১ আি ন ১৪২৬

িবষয:় জনাবজনাব   মাঃমাঃ  আশরা লআশরা ল   আলমআলম, ,  কািরগরীকািরগরী  কমকতাকমকতা   এরএর   িজ .িজ .  িপ.িপ.  ফ াফ া   হ েতহেত   ২য়২য়  দফ ায়দফ ায়  ট াঃট াঃ
৪৪,, ০৩০৩,, ২০০২০০/- (/- ( চারচার   লল   িতনিতন   হ াজ ারহ াজ ার   ইশতইশত) ) মামা   অি মঅি ম   উে ালেনরউে ালেনর   ম রীম রী  দানদান ।।

: উ  কমকতার ১১/০৯/২০১৯ তািরেখর আেবদনপ  মাতােবক।

সাধারণ ভিব  তহিবল িবিধমালা,১৯৭৯ এর ১৩(২)(এ) মাতােবক লা উ য়ন বাড (সঃ দঃ), খামারবািড়, ঢাকা এর জনাব মাঃ
আশরা ল আলম, কািরগরী কমকতােক ার িজ. িপ. ফাে  (নং- লা/ িষ/ /গাজী-০৬) ২০১৮-১৯ অথ বছেরর ি িত
১৭,৫০,২৭৪/- টাকা হেত িনেজর য় ব ল িচিকৎসার জ  টাঃ ৪,০৩,২০০/- (চার ল  িতন হাজার ইশত) মা  অি ম
উে ালেনর ম রী দান করা হেলা। বতমােন ইহা ার ২য় অি ম।

জনাব মাঃ আশরা ল আলম, কািরগরী কমকতা এর িচিকৎসা জিণত আিথক সংকেটর কারেণ উ  ম রী ত অথ উে ালেনর
াদশ মাস হেত ার বতন িবেলর মা েম িতমােস ৮,৪০০/- টাকা হাের িকি  িবধাসহ মাট (৪৮+১)=৪৯ িকি েত

কতনেযা  হেব। তেব ার ◌্েবর অি েম েদয় িকি র অথ ধারাবািহকভােব কতন করেবন। 

১৬ -৯-২০ ১৯

ধান িহসাব র ণ কমকতা, িষ ম ণালয়, িহসাব ভবন, 
স ন বািগচা, ঢাকা। 

ড. মাঃ ফিরদ উি ন
িনবাহী পিরচালক

ারক ন র: ১২.০৭.০০০০.১০২.০২.০০১.১৮.২১৭/১(৩) তািরখ: ১ আি ন ১৪২৬
১৬ সে র ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) আইিপএস, আইিস  শাখা, িসিডিব (সঃ দঃ), ঢাকা।
২) িনরী া ও িহসাব র ণ কমকতা, িনরী া-২, িসএও/ িষ এর দ র, স ন বািগচা, ঢাকা।
৩) জনাব মাঃ আশরা ল আলম, কািরগরী কমকতা, লা উ য়ন বাড (সঃ দঃ), ঢাকা।

১৬ -৯-২০ ১৯

এম. এম. আ  জাফর 
িহসাবর ণ কমকতা (অিতির  দািয় )

১


