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ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৫০৬.০০.৩৮২.১৮.১৫ তািরখ: 
০৩ জা য়াির ২০১৯

২০ পৗষ ১৪২৫

িবষয:় দা ড় দাদা ড় দা   ইউ িস িসএইউিসিসএ  িল.িল.  এরএর   অিফসঅিফস   কমচার ীেদরকমচার ীেদর   বতনবতন--ভাতাভাতা   দােনরদােনর   িবষেয়িবষেয়  ইউ িসিসএইউিসিসএ’’রর   আবতকআবতক  ঋণঋণ
তহ িবেলরতহ িবেলর   পিরমাণপিরমাণ ,  ,  ২০১৭২০১৭--১৮১৮   অথঅথ   বছেরবছের   ঋণঋণ   িবতরণিবতরণ   ওও  আদায়আদায় ,  ,  সবাসবা   আদায়আদায়  এবংএবং  কমচার ীেদরকমচার ীেদর
বতনবতন--ভাতাভাতা   খ ােতখ ােত   আয়আয়  ওও  েয়রেয়র   তত   রণরণ ।।

: সভাপিত, দা ড় দা ইউিসিসএ িল. য়াডা া এর আেবদন, তািরখঃ ১৩/১২/২০১৮ি .।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য ে া  পে  দা ড় দা ইউিসিসএ িল. এর অিফস কমচারীেদর বতন-ভাতা দােনর
িবষেয় ইউিসিসএ’র আবতক ঋণ তহিবেলর পিরমাণ, ২০১৭-১৮ অথ বছের ঋণ িবতরণ ও আদায়, সবা  আদায় এবং কমচারীেদর
বতন-ভাতা খােত আয় ও েয়র উে খ না থাকায় মতামত দান করা স ব হে  না িবধায় বিণত ত ািদ আগামী ১০ (দশ) কায িদবেসর

মে  িবআরিডিব’র সদর কাযালেয় রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

সং ি ঃ বণনামেত।

৩-১-২০ ১৯

তাপসী রানী সাহা, উপপিরচালক, িবআরিডিব, য়াডা া।

মাঃ মাহ ল হাসাইন খান
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৮১৮০০০৬
ফ া : +৮৮০২৮১৮০০০৩

ইেমইল: drfs@brdb.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৫০৬.০০.৩৮২.১৮.১৫/১(২) তািরখ: ২০ পৗষ ১৪২৫
০৩ জা য়াির ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপপিরচালক, া ািমং শাখা, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড (প  ওেয়বসােইেট কােশর জ  অ েরাধ করা
হেলা)।
২) একা  সহকারী, সেরজিমন িবভাগ, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড ।

৩-১-২০ ১৯

মার চ  দাস 
পিরচালক (অিতির  দািয় )

১
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