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ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৫০৭.১১.৪১২.১৯.১২ তািরখ: 
২১ জা য়াির ২০২০

৭ মাঘ ১৪২৬

িবষয:় মাঃমাঃ  স িলমসিলম   হ ােসনহ ােসন ,  ,  িহস াবিহস াব   সহকারীসহকারী ( ( মা ারের ালমা ারের াল),  ),  দৗলত রদৗলত র   ইউ িসিসএইউিসিসএ  িল.িল.,  ,  মা িনকগমািনকগ   এরএর
বেকয়াবেকয়া   বতনবতন--ভাতাভাতা   সং াসং া ।।

     উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ইউিসিসএ’র কমচারীেদর বতন-ভাতা দােনর িবষয়  ইউিসিসএ’র বািষক
সাধারণ সভার িস া  ও ব াপনা কিম র িবেবচ  িবষয়। এে ে  ধান কাযালেয়র কান করনীয় নই।

       এমতাব ায়, জনাব মাঃ সিলম হােসন, িহসাব সহকারী (মা ারেরাল), দৗলত র ইউিসিসএ িল., মািনকগ  এর িনেয়াগ
ি য়া, বেকয়া বতন-ভাতার া তা যাচাই এবং এতৎিবষেয় ইউিসিসএ’র িনয়ম অ যায়ী েয়াজনীয় ব া হেণর জ  ােক

অ েরাধ করা হেলা।

      সং ি ঃ বেকয়া বতন-ভাতা াি র আেবদন প   ।

২১-১-২০ ২০

উপপিরচালক, িবআরিডিব, মািনকগ ।

আব র রিশদ
পিরচালক (সেরজিমন)
ফান: +৮৮০২৮১৮০০০৬

ফ া : +৮৮০২৮১৮০০০৩
ইেমইল: drfs@brdb.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৫০৭.১১.৪১২.১৯.১২/১(২) তািরখ: ৭ মাঘ ১৪২৬
২১ জা য়াির ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপপিরচালক, া ািমং শাখা, িবআরিডিব, ঢাকা (প  ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
২) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, িবআরিডিব, ঢাকা (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।

২১-১-২০ ২০

মার চ  দাস 
পিরচালক (িসিসএম)

১
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