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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 
 

�লা উ�য়ন �বাড � 
 িহসাব শাখা 

 
খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।

www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 

 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০২.০২.০০৭.১৬.৩৮৪ তািরখ: 

২৭ �সে��র ২০২২

১২ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: �লা উ�য়ন �বােড �র িহসাব নং-STD-৩৫৪৭১০২০০০১৪৩ হেত ই���ত মা� ২,০০,০০০/- (�ই ল�) টাকার এক� �সেচেকর
অথ � নগদায়ন �সে�।

��: ১২.০৭.০০০০.১০৮.০৭.০০১.১৭.১৪৩  ২২ �সে��র ২০২২

আপনার শাখায় পিরচািলত �লা উ�য়ন �বােড �র িহসাব নং-STD-৩৫৪৭১০২০০০১৪৩ হেত িনে�া� কায �ালেয়র অ��েল উি�িখত িবভাজন অ�যায়ী মা�

২,০০,০০০/- (�ই ল�) টাকার এক� �সেচক ই�� করা হেয়েছ।

�: নং অিফেসর নাম এবং �সেচক ন�র ও তািরখ টাকার পিরমাণ

০১.
 

 �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, ব�ড়া (�চক নং ৫৩১০৯৬৬
  তাং ২৭/০৯/২০২২ ইং, �বালী �াংক িলঃ, খামারবািড় শাখা, ঢাকা।)

  

২,০০,০০০/-

�মাট টাঃ (�ই ল�) মা� ২,০০,০০০/-

     বিণ �ত �সেচেকর অথ � নগদায়েনর �েয়াজনীয় �ব�া �হেনর জ� অ�েরাধ করা হ�লা।

২৭-৯-২০২২

�ােনজার, �বালী �াংক িলঃ, খামারবািড় শাখা 

�মাঃ আখতা��ামান
িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ফান: ৫৫০২৮৩৫৫

ইেমইল: ed@cdb.gov.bd

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০২.০২.০০৭.১৬.৩৮৪/১(৪) তািরখ: ১২ আি�ন ১৪২৯

২৭ �সে��র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, রং�র অ�ল, রং�র

 
২) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, ব�ড়া �জান, ব�ড়া। অ� দ�েরর

মােক��ং ও িজিনং শাখার ই-নিথ নং-১৪৩ তাং ২২/০৯/২০২২ �মাতােবক চলিত ২০২২-২৩ �মৗ�েম িবভাগীয় ঋণ িবতেণর জ�
৩য় দফায় ২,০০,০০০/- (�ই ল�) টাকার এক� �সেচক এতদসংে� ��রণ করা হেলা। �াি��ীকারপ� ��রেণর জ� অ�েরাধ

করা হেলা।
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৩) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৪) �লা উ�য়ন কম �কত�া, মােক��ং ও িজিনং শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �
 

২৭-৯-২০২২
এম. এম. আ� জাফর 

 
িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�)


