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ন র:
০৫.৪৪.৪৪০০.০১২.০৫.০৭১.১৭.৭৭

তািরখ: 
১৯ জা য়াির ২০১৮

৬ মাঘ ১৪২৪

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

১৯৫৯ সেনর িনধািরত ছিুট িবিধমালার ৩(১)িব(২)  িবিধ তৎসহ ১৯৭৯ সােলর  বাংলােদশ
সািভেসস ( াি   ও িবেনাদন ভাতা)  িবিধমালা, অথ ম ণালেয়র  বা বায়নশাখা-১ থেক জািরকতৃ
১২ জুলা◌্ই ১৯৯৯ তািরেখর  অম/অিব বা -১/ভাতা /১৬/৯৫-১৭৬ ন র  অিফস ারক এবং
 জন শাসন  ম ণালেয়র  ০১জা য়াির ২০১৫ ি ঃ তািরেখর ০৫.০০.০০০০. ১১২.১৮.০২৮.০৭-০২
 নং ারেক  জািরকতৃ  পিরপে র  মতাবেল  িবিসএস( শাসন)  ক াডােরর  িন বিণত  কমকতােক

াি  ও িবেনাদন ছিুটসহ ০১(এক)  মােসর ছিুট ভােগর  পূববতী  মােসর  আহিরত  মলু বতেনর
 সমপিরমাণ  অথ াি  ও  িবেনাদন ভাতা িহেসেব ম রু করা হেলা।

কমকতার নাম, পিরিচিত
ন র ও পদিব

ছিুটর
আেবদেনর

তািরখ

য তািরখ হেত ছিুট ম রু
করা হেলা

াি  ও িবেনাদন ভাতার
 পিরমাণ

জনাব উ ম মার রায়
(১৬২৫২), উপেজলা
িনবাহী অিফসার, কালীগ ,
িঝনাইদহ।

 ০৩.০১.২০
১৮ ি ঃ।

১৭.০১.২০১৮ হেত
৩১.০১.২০১৮ তািরখ পয
অথবা ছিুট ভােগর তািরখ
হেত ১৫(পেনর) িদন)

ছিুট ভােগর পূববতী মােস
আহিরত ০১(এক) মােসর
মলূ বতেনর  সমপিরমাণ
অথ।

১৯-১-২০১৮

মাঃ জািকর হােসন
জলা শাসক

ন র:
০৫.৪৪.৪৪০০.০১২.০৫.০৭১.১৭.৭৭/১(৮)

তািরখ: ৬ মাঘ ১৪২৪
১৯ জা য়াির ২০১৮

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইলঃ 
১) িসিনয়র সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, খলুনা
৩) উপ পিরচালক (ভার া ), ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ
৪) অিতির  জলা শাসক (সািবক/রাজ /িশ া ও আইিসিট/ এিডএম), িঝনাইদহ
৫) জনাব উ ম মার রায়, উপেজলা িনবাহী অিফসার, কািলগ , ।
৬) জনাব যাদব সরকার, সহকারী কিমশনার(ভিূম), কালীগ ,িঝনাইদহ।
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৭) উপেজলা িহসাব র ণ অিফসার, কালীগ ,িঝনাইদহ।
৮) সহকারী া ামার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ(ওেয়ব সাইেট

কােশর অ  ◌রাধসহ)।

১৯-১-২০১৮

মাঃ জািকর হােসন
জলা শাসক
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