
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খাদ  অিধদ র 

বতন, পেদা িত ও িশ ণ শাখা 
খাদ  ভবন, ১৬ আ লু গিণ রাড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.০২.০০৩.২০.২৪৯ তািরখ: 
২৯ অে াবর ২০২০

১৩ কািতক ১৪২৭

িবষয়: জনাবজনাব  হমচহমচ   চাকমাচাকমা, , উপেজলাউপেজলা  খাদখাদ   িনয় কিনয় ক ( (িপআরএলিপআরএল  ভাগরতভাগরত), ), বা রবানবা রবান  সদরসদর,,
বা রবানবা রবান  পাবতপাবত   জলাজলা  এরএর  সাধারণসাধারণ  ভিবভিব   তহিবলতহিবল  িহসাবিহসাব  হেতহেত  জমাকতৃজমাকতৃ  অথঅথ  চূড়াচূড়া   উে ালেনরউে ালেনর
ম িুরম িুর

সূ : ১৩.০১.০০০০.২১০.০২.০০২.২০.৬০৩৩  ১৬ অে াবর ২০২০

       উপযু  িবষয় ও  ারেকর ি েত জানােনা যাে  য, জনাব হমচ  চাকমা, উপেজলা খাদ
িনয় ক (িপআরএল ভাগরত), বা রবান সদর, বা রবান পাবত  জলা গত ২৩/০২/২০২০ ি . তািরখ
হেত অবসর উ র ছুিটেত গমন কেরেছন। তার সাধারণ ভিব  তহিবল িহসাব নং- বরকল/খাদ /০৫ এ
জমাকতৃ ২৬,১২,১৭৭/- (ছাি শ ল  বােরা হাজার একশত সাতা র টাকা) পিরেশােধর লে  সূ

ারেক চূড়া  অথিরিট ই  করা হেয়েছ।

         এমতাব ায়, জনাব হমচ  চাকমা, উপেজলা খাদ  িনয় ক (িপআরএল ভাগরত), বা রবান
সদর, বা রবান পাবত  জলা এর িজিপএফ এ জমাকতৃ ২৬,১২,১৭৭/- (ছাি শ ল  বােরা হাজার
একশত সাতা র টাকা) চূড়া  পিরেশােধর ম িুর াপন করিছ। এতৎসে  মলূ অথিরিটপ  ফরৎ দয়া
হেলা।
 
            এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন রেয়েছ।

২৯-১০-২০২০

জলা িহসাব র ণ কমকতা, বা রবান

মাঃ হাসান আল নাঈম
উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.০২.০০৩.২০.২৪৯/১(৫) তািরখ: ১৩ কািতক ১৪২৭
২৯ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর কাযালয়, চ াম
২) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র (খাদ  অিধদ েরর ওেয়ব

১



সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হল)
৩) জলা খাদ  িনয় ক, জলা খাদ  িনয় েকর কাযালয়,বা রবন
৪) জনাব হমচ  চাকমা, উপেজলা খাদ  িনয় ক (িপআরএল ভাগরত), বা রবান সদর,
বা রবান পাবত  জলা
৫) অিফস/মা ার কিপ

২৯-১০-২০২০
মাঃ হাসান আল নাঈম 

উপ-পিরচালক

২


