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িবষয:় িজ িপএফিজিপএফ   িহস াবিহস াব   ন রন র   বরাবরা

উপ  িবষেয়র ি েত “িবআরিডিব কমচারী ভিব  তহিবল” এর সদ পদ লােভর আেবদন মাতােবক িনে া ভােব িজিপএফ
িহসাব ন র বরা  করা হেলাঃ-

ঃঃ   
নংনং

কমকত াকমকত া//কমচারীরকমচারীর  ন ামন াম পদবীপদবী কম লকম ল বরা তবরা ত   
ন রন র

০১ মাঃ জ ল ইসলাম এআরিডও চারঘাট, রাজশাহী ৪০৯৩
০২ মাঃ স জ আলী এআরিডও বাঘা, রাজশাহী ৪০৯৪
০৩ মাঃ কামাল পারেভজ িহসাবর ক বাঘা, রাজশাহী ৪০৯৫
০৪ মাঃ মেনায়ার হােসন িহসাবর ক য়া, রাজশাহী ৪০৯৬
০৫ এিবএম কাম ামান এআরিডও মািনকছিড়,খাগড়াছিড় ৪০৯৭
০৬ ইিলয়াস হাসাইন ইউআরিডও ইটনা, িকেশারগ ৪০৯৮
০৭ তাপস শাখারী এআরিডও কািশয়ানী, গাপালগ ৪০৯৯
০৮ মাঃিজয়াউল ইসলাম এআরিডও কমলনগর, ল ী র ৪১০০
০৯ ক না রাণী মহ মাঠ সংগঠক (মউ) িমঠা র, রং র ৪১০১
১০ লাভলী রাণী সরকার মাঠ সংগঠক (মউ) িমঠা র, রং র ৪১০২
১১ িজেত  নাথ দাশ িহসাবর ক িনরী া শাখা, ঢাকা ৪১০৩
১২ মাঃ শিফ ল আলম ইউআরিডও িঝনাইগাতী, শর র ৪১০৪
১৩ মাঃ ফা ক-ই-আজম এআরিডও সদর, া নবািড়য়া ৪১০৫
১৪ ফিরদা ইয়াছিমন মাঠ সংগঠক (মউ) গফর াও, ময়মনিসংহ ৪১০৬
১৫ মাঃ জাহা ীর কিবর িহসাবর ক অভয়নগর, যেশার ৪১০৭
১৬ গািব  দাশ িহসাবর ক অভয়নগর, যেশার ৪১০৮
১৭ লাকমান হািকম মাঠ সংগঠক (মউ) অভয়নগর, যেশার ৪১০৯
১৮ মাঃ সাই ল ইসলাম গাড়ীচালক সদর দ র, ঢাকা ৪১১০
১৯ মাঃ ই ািহম হােসন ইউআরিডও হিররাম র, মািনকগ ৪১১১
২০ িন ফার ইয়াসিমন িহসাবর ক সদর দ র, ঢাকা ৪১১২
২১ িশউলী বালা িহসাবর ক আশা িন, সাত ীরা ৪১১৩
২২ গৗতম মার িব াস িহসাবর ক র, মা রা ৪১১৪
২৩ নীিলমা র িঝ ক ইআরিডও মলা হ, জামাল র ৪১১৫

এখন থেক আপনার মািসক ল বতেনর কমপে  ০৫% এবং সেবা  ২৫% কতন কের “িবআরিডিব কমচারী ভিব
তহিবল” িশেরানােম উপপিরচালক (িহসাব), িবআরিডিব, ঢাকা বরাবের মািসক িভি েত কতন ত অথ সংি
উপপিরচালেকর মা েম রণ িনি ত করেত হেব।
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জনাব...........................................,পদবী..........................িবআরিডিব.......................।

মাহা দ শহীদ উ া
উপপিরচালক

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৩০৩.১৩.০০১.১৯.৭/১(৩) তািরখ: ২১ আি ন ১৪২৬
০৬ অে াবর ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপপিরচালক, ( শাসন), িবআরিডিব, ঢাকা।
২) উপপিরচালক, িবআরিডিব, ....................................(সংি  জলা দ র)।
৩) উপপিরচালক ( া ািমং), িবআরিডিব, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হ’ল)।
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হা দ জািকর হােসন 
সহকারী পিরচালক
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