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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.১৩.১৯০.১৮.৪৮০ তািরখ: 
৩১ অে াবর ২০১৮

১৬ কািতক ১৪২৫

িবষয়: আনজমুানআনজমুান  আরাআরা  বগমবগম  এরএর  সংেশািধতসংেশািধত  পনশনপনশন  ওও  আ েতািষকআ েতািষক  ম িুরম িুর।।
সূ : ৪২৭৬৫

       উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত জনাব আ মুান আরা বগম, া ন সহেযাগী অধ াপক (রা িব ান), সরকাির
িব এম কেলজ, বিরশাল এর অ েল  ১২/০৪/২০১৬ তািরখ হেত ২৪,১২৪.৫০ টাকার পিরবেত ২৬,৩২৫/-টাকা
হাের পনশন ও আ েতািষক বাবদ  ৬০,৫৪,৭৫০/- টাকা হেত পূেব গৃহীত ম রুকতৃ ৫৫,৪৮,৬৩৫/-  টাকা বােদ
অবিশ  াপ  আ েতািষক (৬০,৫৪,৭৫০/- - ৫৫,৪৮,৬৩৫/- )= ৫,০৬,১১৫/- (পঁাচ ল  ছয় হাজার একশত
পেনর টাকা) টাকা ম রু করা হল। িতিন উ  অথ সানালী ব াংক িলিমেটড, চকবাজার শাখা, বিরশাল থেক
উে ালন করেবন। উে খ , সরকােরর রাজ  খাত হেত এ অথ ব য় হেব এবং এ বাবদ কান েম াপ  পনশন
ভাতা অেপ া বশী অথ দাবী/ম রু করা হেয় থাকেল চািহবামা  িতিন তা ফরত িদেত বাধ  থাকেবন।
০২।     এ আেদশ যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা।
০৩।     পরবতী েয়াজনীয় ব ব া হেণর িনিমে  এতৎসে  সংি  কাগজপ  রণ করা হেলা।

১-১১-২০১৮

িবভাগীয় িহসাব িনয় ক
িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল।

জািকয়া খানম
যু সিচব
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) অধ , সরকাির িব এম কেলজ, বিরশাল।
৪) ম ােনজার, সানালী ব াংক িলিমেটড, চকবাজার শাখা, বিরশাল ।
৫) জনাব আ মুান আরা বগম, া ন সহেযাগী অধ াপক (রা িব ান), সরকাির িব এম
কেলজ, বিরশাল।
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