.

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ
আমার বািড় আমার খামার ক
বাসী ক াণ ভবন, ৭১-৭২ ই াটন গােড ন, ঢাকা-১০০০
www.ebek-rdcd.gov.bd
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িবষয়:

চা ির হ েত অ াহ িতর আেবদন ম র সে ।

কে র িন বিণত কমচািরগণ চা ির হেত
ায় অ াহিতর আেবদন কেরেছন। িনেয়াগপে র শতা যায়ী কমকতা-কমচািরগণ
১(এক) মােসর না শ অথবা ১ (এক) মােসর বতন সরকাির কাষাগাের জমা দান কেরেছন। এমতাব ায়, িন বিণত ছক
মাতােবক তােদর অ াহিতর আেবদন ম র করা হেলা। তেব ম কলােম দ ম
েত েকর জ
েযাজ হেব।
.নং
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০

নাম, পদবী ও কম ল
জনাব মা:আিজ ল হক, িফ
পারভাইজার,
র, গাজী র
জনাব মা: শাহীন আলম, িফ
পাইভাইজার, নলডা া, নােটার
জনাব তপন চ শীল, মাঠ সহকারী
ল র,ময়মনিসংহ
জনাব িপং চ দব, মাঠ সহকারী,
ওসমানীনগর, িসেলট
জনাব শখ আছা র রহমান, মাঠ
সহকারী, মা াহাট, বােগরহাট
জনাব িমিহর চ ভৗিমক, মাঠ
সহকারী, ল ী র সদর, ল ী র
জনাব আশরাফ হােসন, মাঠ সহকারী,
আশা িন, সাত ীরা
জনাব িত রাণী দাস, মাঠ সহকারী,
িলয়ারচল, িকেশারগ
জনাব মা: জািহ ল ইসলাম, মাঠ
সহকারী, আদশ সদর, িম া
জনাব দী ঘাষ, মাঠ সহকারী,
যেশার সদর, যেশার

অ াহিত কায কর
হওয়ার তািরখ

ম

০৭/০৭/২০১৯
০৮/০৭/২০১৯
১০/০৪/২০১৯
০৪/০৩/২০১৯
১০/০৬/২০১৯
১১/০৭/২০১৯

কে িনেয়ািজত থাকাকালীন ার িনকট
সরকােরর/ কে র কান আিথক পাওনা ভিব েত
পিরলি ত হেল তা আদায়েযা ।

১৭/০৭/২০১৯
০১/০৭/২০১৯
১১/০৬/২০১৯
৩১/০৫/২০১৯
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আকবর হােসন
ক পিরচালক

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

ফান: ৯৩৫৯০৮৩
ফ া : ৯৩৪৮২০৬
ইেমইল: headoffice@ebekrdcd.gov.bd
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১৪ ভা ১৪২৬
তািরখ:
২৯ আগ ২০১৯

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.১৩.০০১.১৯.২৮৯/১
সদয় 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) উপেজলা প ী উ য়ন কমকতা,............................ উপেজলা, ............................ জলা।
৫) জলা সম য়কারী, আমার বািড় আমার খামার ক , .................................. জলা।
৬) উপেজলা সম য়কারী, .......................... উপেজলা, ...................................... জলা।
৭) জনাব..............................................................................।
৮) সংি নিথ/ ি গত নিথ/মা ার ফাইল।
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