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ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৩.৩১.১৬৪.১৯.৭৬০ তািরখ: 
৩১ জলুাই ২০২০

১৬ াবণ ১৪২৭

াপক:
জনাব মায়াে ম হােসন সােয়ম, িপতাঃ জনাব মিহউি ন িসকদার, বাসা: ০১ আলী 
নগর, ওয়াড-৫৬, ডাকঘরঃ আ াফাবাদ, উপেজলাঃ কামরা ীরচর, জলাঃ ঢাকা 
(সােবক সহকারী েকৗশলী, িবএিডিস)

িবষয়: সং ারসং ার  পাওনাপাওনা  ২২০০০২২০০০/- (/- (বাইশবাইশ  হাজারহাজার) ) টাকাটাকা  জমাজমা  সংেগসংেগ।।
সূ : (১) আপনার পদত াগ সং া  ৩১/০১/২০১৭ তািরেখর আেবদন।

(২) আপনার ২৯/০২/২০২০ তািরেখর পাওনা টাকা সম েয়র আেবদন সংেগ।

বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশেনর সং াপন িবভােগর ারক ন র-২৮৪১(৪); তািরখ: ১৩/০২/২০১৭
এবং ারক ন র- ১৮৫; তািরখ: ১১/০২/২০২০ মাতােবক জািরকতৃ আেদেশ সং ায় আপনার
পদত ােগর িবপরীেত িনেয়াগ পে র ‘ঘ’ নং শতা যায়ী ০১ (এক) মােসর সমপিরমান মলূ বতন
২২০০০/- (বাইশ হাজার) টাকা সং ার খােত জমা দােনর জ  আপনােক ০২ ( ই) িট প  দয়া
হেয়িছল (কিপ সংযু )। িক  আপিন উ  টাকা সং ার খােত জমা দান কেরনিন বরং সম েয়র জ
আেবদন কেরেছন, যা কতৃপ  কতৃক িবেবিচত হয়িন। যেহতু আপিন িনেয়াগপে র শতাবিল মেন সং ায়
যাগদান কেরেছন, তাই আপনােক সং ার পাওনা ২২০০০/- (বাইশ হাজার) টাকা পিরেশাধ করেত হেব।

০২. বিণতাব ায়, সং ার পাওনা ২২০০০/- (বাইশ হাজার) 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 ার কারী বরাবর জমা দােনর জ  আপনােক পনুরায় অ েরাধ করা হেলা। ব থতায় সং ার
পাওনা অথ আদােয়র জ  চিলত আইন মাতােবক আপনার িব ে  ব ব া হণ করা হেব।

০৩. যথাযথ কতৃপে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

...

৩১-৭-২০২০

মাহা দ জািক ল ইসলাম
যু পিরচালক

১৬ াবণ ১৪২৭১



ন র:
১২.০৬.০০০০.২০৩.৩১.১৬৪.১৯.৭৬০/১(৯)

তািরখ: ১৬ াবণ ১৪২৭
৩১ জলুাই ২০২০

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

৩১-৭-২০২০

মাঃ ামান
সহকারী পিরচালক
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