
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ 

আমার বািড় আমার খামার ক  
বাসী ক াণ ভবন, ই াটন গােডন, ঢাকা-১০০০

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.০৮.০০২.১৮.৪০৯ তািরখ: 
১৭ সে র ২০১৯

২ আি ন ১৪২৬

িবষয:় মা জ িনতমা জ িনত     ম রম র   সং াসং া ।।
আমার বািড় আমার খামার কে র িন বিণত কমচারীেদর আেবদন, যথাযথ ক পে র পািরশ এবং েয়াজনীয় কাগজপ  যাচাই
সােপে  তােদর  নােমর পাে  উি িখত তািরখ অথবা  ভােগর তািরখ হেত পরবত  ০৬(ছয়) মাস  পয   - বতেন মা জিনত

 ম র করা হেলাঃ

.
নং

কমচারীর নাম
ও পদবী

বতমান
কম ল

ম রী ত র পিরমাণ  ম রীর
কারণ

০১ জনাব শারমীন আ ার
 মাঠ সহকারী

ভা কা, 
ময়মনিসংহ

০৮/০৯/২০১৯ হেত ০৭/০৩/২০২০  তািরখ পয  
অথবা  ভােগর তািরখ হেত পরবত  ০৬ মাস

মা জিনত
(১ম বার)

০২ জনাব ফােতমা খা ন
মাঠ সহকারী

িশব র, 
নরিসংদী

১৮/০৮/২০১৯ হেত ১৭/০২/২০২০ তািরখ পয  অথবা 
 ভােগর তািরখ হেত পরবত  ০৬ মাস

মা জিনত 
(১ম বার)

০৩ জনাব শাওন আ ার
মাঠ সহকারী

মিনরাম র, 
যেশার

১৯/০৮/২০১৯ হেত ১৮/০২/২০২০ তািরখ পয  অথবা 
 ভােগর তািরখ হেত পরবত  ০৬মাস 

মা জিনত 
(১ম বার) 

০৪ জনাব শািহদা আ ার 
 মাঠ সহকারী

িব র র,
নামগ

০১/০৯/২০১৯ হেত ২৯/০২/২০২০ তািরখ পয  অথবা 
 ভােগর তািরখ হেত পরবত  ০৬মাস

মা জিনত
(১ম বার)

১৭-৯-২০ ১৯

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

আকবর হােসন
ক  পিরচালক

ফান: ৯৩৫৯০৮৩
ফ া : ৯৩৪৮২০৬

ইেমইল: headoffice@ebek-
rdcd.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.০৮.০০২.১৮.৪০৯/১(৮) তািরখ: ২ আি ন ১৪২৬
১৭ সে র ২০১৯

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

১৭-৯-২০ ১৯

আকবর হােসন 
ক  পিরচালক

. ২


