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িবষয:় ““কমচার ীকমচার ী  ক াণক াণ   তহ িবলতহ িবল” ” ওও “ “কমচার ীকমচার ী  পিরবারপিরবার   িনরাপ ািনরাপ া   তহ িবলতহ িবল” ” এরএর   ন রন র   বরাবরা   দানদান ।।
  
        উপ  িবষেয়র ি েত “কমচারী ক াণ তহিবল” ও “কমচারী পিরবার িনরাপ া তহিবল” এর সদ  পদ লােভর
আেবদেনর ি েত আপনােক আপনার নােমর পােশ বিণত ন র বরা  দওয়া হেলা :

ং নং নাম পদিব কম ল ক াণ তহিবল
িহসাব ন র

িনরাপ া 
তহিবল 

িহসাব ন র
১ জনাব মাঃ কামাল পারেভজ িহসাবর ক বাঘা, রাজশাহী ৩৬৬৩ ৫০১৩
২ জনাব মাঃ স জ আলী এআরিডও বাঘা, রাজশাহী ৩৬৬৪ ৫০১৪
৩ জনাব মাঃ জ ল ইসলাম এআরিডও চারঘাট, রাজশাহী ৩৬৬৫ ৫০১৫
৪ জনাব মাছাঃ ফারহানা জমিমন ইউআরিডও িঝনাইদহ সদর ৩৬৬৬ ৫০১৬
৫ জনাব মাঃ িজয়াউল ইসলাম এআরিডও কমলনগর, ল ী র ৩৬৬৭ ৫০১৭
৬ জনাব ইিলয়াস হাসাইন ইউআরিডও ইটনা, িকেশারগ ৩৬৬৮ ৫০১৮
৭ জনাব আ াহ আল আিমন এআরিডও তারাশ, িসরাজগ ৩৬৬৯ ৫০১৯
৮ জনাব িন ফার ইয়াসিমন িহসাবর ক সদর দ র, ঢাকা ৩৬৭০ ৫০২০
৯ জনাব মাঃ শিফ ল আলম ইউআরিডও িঝনাইগাতী, শর র ৩৬৭১ ৫০২১
১০ জনাব িশউলী বালা িহসাবর ক আশা িন, সাত ীরা ৩৬৭২ ৫০২২
১১ জনাব মাহ বা রহমান জিল ইউআরিডও আদশ সদর, িম া ৩৬৭৩ ৫০২৩
১২ জনাব কাজী শিফ র রহমান এআরিডও িড়চং, িম া ৩৬৭৪ ৫০২৪
১৩ জনাব মাছাঃ রজাহান পারভীন মাঠ সংগঠক িডমলা, নীলফামারী ৩৬৭৫ ৫০২৫
১৪ জনাব মাছাঃ আেলয়া খা ন মাঠ সংগঠক িডমলা, নীলফামারী ৩৬৭৬ ৫০২৬
১৫ জনাব মীনা রানী মাহ মাঠ সংগঠক িডমলা, নীলফামারী ৩৬৭৭ ৫০২৭
১৬ জনাব মাছাঃ মাহ বা হক মাঠ সংগঠক িডমলা, নীলফামারী ৩৬৭৮ ৫০২৮
১৭ জনাব হািব র রহমান এআরিডও শািলখা, মা রা, ৩৬৭৯ ৫০২৯
১৮ জনাব মাঃ মা ন কিবর িহসাবর ক শািলখা, মা রা ৩৬৮০ ৫০৩০
১৯ জনাব এ.িব.এম. কাম ামান এআরিডও মািনকছিড়,খাগড়াছিড় ৩৬৮১ ৫০৩১
২০ জনাব মাঃ ওমর ফা ক ইউআরিডও িসরাজগ  সদর ৩৬৮২ ৫০৩২
২১ জনাব তপতী রায় িহসাবর ক মিণরাম র, যেশার ৩৬৮৩ ৫০৩৩
২২ জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম ( সাহাগ) গাড়ী চালক সদর দ র, ঢাকা ৩৬৮৪ ৫০৩৪
২৩ জনাব মা. ই ািহম হােসন ইউআরিডও হিররাম র, মািনকগ ৩৬৮৫ ৫০৩৫
২৪ জনাব হািছনা লতানা মাঠ সংগঠক পলাশ, নরিসংদী ৩৬৮৬ ৫০৩৬
২৫ জনাব মাঃ আ াহ আল মা ন িহসাবর ক লতলা, লনা ৩৬৮৭ ৫০৩৭
২৬ জনাব মাঃ মেনায়ার হােসন িহসাবর ক য়া, রাজশাহী ৩৬৮৮ ৫০৩৮
২৭ জনাব মাঃ রাই ল ইসলাম ইউআরিডও গাদাগাড়ী, রাজশাহী ৩৬৮৯ ৫০৩৯
২৮ জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম এআরিডও জগ াথ র, নামগ ৩৬৯০ ৫০৪০
২৯ জনাব মাছাঃ শাম াহার মাঠ সংগঠক শাশা, যেশার ৩৬৯১ ৫০৪১
৩০ জনাব মাঃ হা ন অর রশীদ অিফস সহাঃ িঝকরগাছা, যেশার ৩৬৯২ ৫০৪২

১



৩১ জনাব মাঃ মাতািলব এআরিডও ব ড়া, িম া ৩৬৯৩ ৫০৪৩
৩২ জনাব মাঃ আলী আকবর দািড়য়া অিফস সহাঃ কাটালীপাড়া, গাপালগ ৩৬৯৪ ৫০৪৪
৩৩ জনাব ভা র সাদ চৗ রী এআরিডও রাং িনয়া, চ াম ৩৬৯৫ ৫০৪৫
৩৪ জনাব চীনা ব য়া মাঠ সংগঠক রাং িনয়া, চ াম ৩৬৯৬ ৫০৪৬
৩৫ জনাব িজেত  নাথ দাশ িহসাবর ক সদর দ র, ঢাকা ৩৬৯৭ ৫০৪৭
৩৬ জনাব ামলী রায় চৗ রী মাঠ সংগঠক আেনায়ারা, চ াম ৩৬৯৮ ৫০৪৮
৩৭ জনাব লাকী রানী দাশ মাঠ সংগঠক আেনায়ারা, চ াম ৩৬৯৯ ৫০৪৯
৩৮ জনাব পারভীন লতানা মাঠ সংগঠক আেনায়ারা, চ াম ৩৭০০ ৫০৫০
৩৯ জনাব সাগর দাশ মাঠ সংগঠক আেনায়ারা, চ াম ৩৭০১ ৫০৫১
৪০ জনাব রাকসানা বগম মাঠ সংগঠক নও া সদর, নও া ৩৭০২ ৫০৫২
৪১ জনাব িশিরন আখতার বা মাঠ সংগঠক নও া সদর, নও া ৩৭০৩ ৫০৫৩
৪২ জনাব রওশন আরা বগম মাঠ সংগঠক নও া সদর, নও া ৩৭০৪ ৫০৫৪
৪৩ জনাব ন ীতা রানী মাঠ সংগঠক নও া সদর, নও া ৩৭০৫ ৫০৫৫
৪৪ জনাব মাঃ রািজ ল হাসান এঅঅরিডও উ াপাড়া, িসরাজগ ৩৭০৬ ৫০৫৬
৪৫ জনাব মাঃ জাহা ীর কিবর িহসাবর ক অভয়নগর, যেশার ৩৭০৭ ৫০৫৭
৪৬ জনাব গািব  দাস িহসাবর ক অভয়নগর, যেশার ৩৭০৮ ৫০৫৮
৪৭ জনাব লাকমান হািকম মাঠ সংগঠক অভয়নগর, যেশার ৩৭০৯ ৫০৫৯
৪৮ মাঃ মা দ রানা এআরিডও ধাবাউড়া, ময়মনিসংহ ৩৭১০ ৫০৬০

       উে , আপনােক মািসক বতন ভাতা হেত “কমচারী ক াণ তহিবল ও কমচারী পিরবার িনরাপ া তহিবল” এর স দয়
বেকয়া াদা এককালীন এবং হাল সেনর াদা উপপিরচালক (িহসাব), িবআরিডিব, ঢাকা বরাবর সংি  উপপিরচালেকর মা েম

রণ িনি ত করেত হেব ।

১৪-১০ -২০ ১৯

জনাব .......................

মাহা দ শহীদ উ া
উপপিরচালক
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১৪ অে াবর ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপপিরচালক, জলা দ র, িবআরিডিব.....................................................।
২) উপপিরচালক, া ািমং শাখা, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড (ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা
হেলা)।
৩) উপপিরচালক, শাসন শাখা-১, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড
৪) ি গত নিথ, /সংি  নিথ ।
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মাঃ রিবউ া  
সহকারী পিরচালক
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