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ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.১৩.০০১.১৯.১২ তািরখ: 
২২ জা য়াির ২০২০

৮ মাঘ ১৪২৬

িবষয:় চা িরচা ির   হ েতহেত   অ াহ িতরঅ াহ িতর   আেবদনআেবদন   ম রম র   সং াসং া ।।।।
কে র িন বিণত কমচািরগণ চা ির হেত ায় অ াহিতর আেবদন কেরেছন। িনেয়াগপে র শতা যায়ী কমচািরগণ ১(এক)

মােসর না শ অথবা ১ (এক) মােসর বতন সরকাির কাষাগাের জমা দান কেরেছন। এমতাব ায়, িন বিণত ছেক উি িখত
কমচারীগেণর  অ াহিতর আেবদন ম র করা হেলা। তেব ম  কলােম দ  িনেদশ েত েকর জ  েযাজ  

.নং নাম, পদবী ও কম ল অ াহিত কাযকর
হওয়ার তািরখ ম

  ০১  জনাব জািকয়া লতানা
মাঠ সহকারী, সিরষাবািড়,জামাল র     ৩১/১০/১৯

কে  িনেয়ািজত থাকাকালীন ার 
িনকট সরকােরর/ কে র কান আিথক 

পাওনা
ভিব েত পিরলি ত হেল তা 

আদায়েযা ।

০২ জনাব মা: সকত সাবহান,মাঠ 
সহকারী,বদলগাছী,নও া ০১/১০/১৯

০৩ জনাব ক না রানী
মাঠ সহকারী, বদলগাছী,নও া ১৩/১১/১৯

০৪ জনাব মা:মা র রিশদ
মাঠ সহকারী,ল ী র সদর,ল ী র ৩০/১১/১৯

০৫ জনাব মি কা রানী
মাঠ সহকারী, বাদা,প গড় ২৭/১১/১৯

০৬ জনাব সমীর বাকচী
মাঠ সহকারী, পসা, লনা ৩০/০৯/১৯

০৭ জনাব অ ব ঢালী,মাঠ 
সহকারী, কাটালীপাড়া, গাপালগ ৩০/১১/১৯

০৮ জনাব মাঃমা দ রানা
মাঠ সহকারী, শর র,ব ড়া ০৪/১২/১৯

০৯ জনাব বণা খা ন
মাঠ সহকারী, উ াপাড়া,িসরাজগ ১৯/১১/১৯

১০ জনাব শারিমন িরমা
মাঠ সহকারী, বাগমারা,রাজমাহী ৩১/১০/১৯

২২-১-২০ ২০

আকবর হােসন
ক  পিরচালক

. ১



উপেজলা িনবাহী অিফসার,......................................  
উপেজলা , .................................. জলা।

ফান: ৯৩৫৯০৮৩
ফ া : ৯৩৪৮২০৬

ইেমইল: headoffice@ebek-
rdcd.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.১৩.০০১.১৯.১২/১(৮) তািরখ: ৮ মাঘ ১৪২৬
২২ জা য়াির ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জলা শাসক,..................................... জলা।
২) উপপিরচালক, িবআরিডিব....................... জলা।
৩) া ামার, আমার বািড় আমার খামার ক  ( কে র ওেয়বসাইেট কােশর জ  )।
৪) জলা সম য়কারী, আমার বািড় আমার খামার ক , .................................. জলা।
৫) উপেজলা প ী উ য়ন কমকতা,............................ উপেজলা, ............................ জলা।
৬) উপেজলা সম য়কারী, .......................... উপেজলা, ...................................... জলা।
৭) জনাব..............................................................................।
৮) সংি  নিথ/ ি গত নিথ/মা ার ফাইল।

২২-১-২০ ২০

আকবর হােসন 
ক  পিরচালক

. ২


