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১০ ভা  ১৪২৭

িবষয়: িচিকৎসাজিনতিচিকৎসাজিনত  কারেণকারেণ  আিথকআিথক  সাহাযসাহায   দানদান  সেসে ।।

উপযু  িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে  য, জনাব মাঃ শিরফুল ইসলাম (পিরিচিত
ন র-২৬৪১), উপেজলা কিৃষ অিফসার (এলআর), কিৃষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়,
ঢাকায় কমরত আেছন। িতিন নেভ র ২০১৮ হেত িনক িকডনী রােগ আ া  হেয় বঁাচার
তািগেদ দেশর িবিভ  ধরেণর িচিকৎসা হণ কেরেছন। বতমােন ইমদাদ িসতারা খান িকডনী
স টার, ১৩১/২ কািজহাটা, রাজপাড়া, রাজশাহীেত িত স ােহ ২/৩ ও মােস ৮/১২ কের
হােমাডায়ালাইিসস হণ করেছন। তার িচিকৎসাবাবদ এ পয  ায় ২৭.০০ ল  টাকা ব য়

কেরেছন। িচিকৎসেকর পরামশ অ যায়ী তার বঁাচার তািগেদ কমপে  ১িট িকডনী িত াপন
করা জ রী, যার িচিকৎসা অত  ব য়ব ল এবং ায় ২০-২৫ ল  টাকার েয়াজন। িকডনী

িত াপেনর খরচ বা ব য়ভার তার বার পিরবােরর একার পে  বহন করা স ব হে  না মেম
আেবদেন উে খ কের মানিবক কারেণ তার িচিকৎসার উে ে  আিথক সাহােয র জ
আেবদন কেরেছন। 

এ অব ায়, বিণত কমকতার িচিকৎসার ােথ মানিবক কারেণ তােক আিথক সাহায  দােনর
জ  অ েরাধ করা হেলা।

সাহায  পাঠাবার িঠকানা:
িহসােবর নাম: মাঃ শিরফুল ইসলাম
স য়ী িহসাব নং-৪১১৪৫৩৪১৫৪৮৬৪
সানালী ব াংক িল: পাবনা শাখা।

রাউটার ন র ২০০৭৬১৭৮১
ইফট কাড: BSONBDDHWEB
মাবাইল ন র, িবকাশ ন র ০১৭১২-৬৩৯২১৮

িঠকানা: াম: ভলপুাড়া পূব, ডাকঘর+উপেজলা: ঈ রদী পৗরসভা, জলা: পাবনা।
মাবাইল ন র ০১৭১২-৬৩৯২১৮
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২৭-৮-২০২০

িবতরণ :
১) পিরচালক (সকল), কিৃষ স সারণ অিধদ র
২) অিতির  পিরচালক (সকল অ ল), কিৃষ 
স সারণ অিধদ র।
৩) অধ  (সকল), কিৃষ িশ ণ ইনি িটউট।
৪) উপপিরচালক (সকল জলা), কিৃষ স সারণ 
অিধদ র।
৫) উপপিরচালক, হিটকালচার স টার (সকল)
৬) উপপিরচালক/ অিতির  উপপিরচালক, উি দ 
সংগিনেরাধ ক  (সকল), কিৃষ স সারণ অিধদ র।
৭) ক /কমসচূী পিরচালক (সকল), কিৃষ স সারণ 
অিধদ র।
৮) উপেজলা কিৃষ অিফসার (সকল)।
৯) উদ ানত িবদ, হিটকালচার স টার (সকল)
১০) নাসারী ত াবধায়ক, হিটকালচার স টার (সকল)

ড. মাঃ আব ল মঈুদ
মহাপিরচালক

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.১০৫.৪৩.০০১.২০.১৮৪/১(৫) তািরখ: ১০ ভা  ১৪২৭
২৫ আগ  ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপপিরচালক, আইিসিট ব ব াপনা অিধশাখা , কিৃষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
২) সভাপিত/মহাসিচব, কিৃষিবদ ইনি িটউশন বাংলােদশ, কিৃষ খামার সড়ক, ফামেগট, ঢাকা।
৩) সভাপিত/মহাসিচব, বাংলােদশ িসিভল সািভস (কিৃষ) এেসািসেয়শন, খামারবািড়, ঢাকা।
৪) অিতির  উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , কিৃষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়,
ঢাকা।
৫) জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম (পিরিচিত ন র-২৬৪১), উপেজলা কিৃষ অিফসার (এলআর),
কিৃষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা
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