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িষই স ি

ারক ন র: ১২.০৭.০০০০.১০২.০২.০০১.১৮.১২ তািরখ: 
১৪ জা য়াির ২০১৯

১ মাঘ ১৪২৫

িবষয:় িমেসসিমেসস   ফরেদৗস ীফরেদৗস ী  খ ানমখ ানম ,  ,  েনােনা   ট াইিপট াইিপ --কামকাম--কি উটারকি উটার   অপােরটরঅপােরটর   এরএর   িজ .িজ .  িপ.িপ.  ফ াফ া   হ েতহেত   ২য়২য়
দফ ায়দফ ায়  ট াঃট াঃ  ২২ ,, ০০০০ ,, ০০০০০০/- /- (( ইই   লল ) ) মামা   অি মঅি ম   উে ালেনরউে ালেনর   ম রীম রী  দানদান ।।

: উপ-পিরচালক, িসিডিব, ঢাকা এর প  নং-২৭ তাং ০৮/০১/২০১৯ ি ঃ

        সাধারণ ভিব  তহিবল িবিধমালা,১৯৭৯ এর ১৩(২)(ই) ধারা মাতােবক লা উ য়ন বাড, ঢাকা িরিজয়েনর েনা টাইিপ -
কাম-কি উটার অপােরটর, িমেসস ফরেদৗসী খানম এর িজ. িপ. ফাে  (নং-III/ িষ/চ -৮০) ২০১৭-২০১৮ অথ বছেরর ি িত
টাঃ ৩,৫৫,৯৪১/- হেত বাস হ মরামেতর জ  টাঃ ২,০০,০০০/- ( ই ল ) মা  অি ম উে ালেনর ম রী দান করা হেলা।
ম রী ত অেথর অিতির  উে ালন করা যােব না। বতমােন ইহা তার ২য় অি ম।

        উ  ম রী ত অথ উে ালেনর পরবত  মাস হেত তার বতন িবেলর মা েম িতমােস ৫,০০০/- টাকা হাের ৪০ িকি েত
আসল এবং একই হাের এক বা একািধক িকি েত িকি  িবধা কতন করা হেব। একইসােথ তার েবর অি েমর েদয় িকি র অথ
কতনেযা  হেব।

১৪-১-২০ 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: ১২.০৭.০০০০.১০২.০২.০০১.১৮.১২/১(৩) তািরখ: ১ মাঘ ১৪২৫
১৪ জা য়াির ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপ-পিরচালক, লা উ য়ন বাড, ঢাকা িরিজয়ন, ঢাকা।
২) আইিস  শাখা ধান, িসিডিব, সদর দ র, ঢাকা। আেদশ  ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা
হেলা।
৩) িমেসস ফেদৗসী খানম, েনা টাইিপ -কাম-কি ঃ অপাঃ, িসিডিব, ঢাকা িরিজয়ন, ঢাকা।

১৪-১-২০ ১৯

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