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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৯.০৭৪.০৩.১৮৪ তািরখ: 
০৬ মাচ ২০১৯

২২ ফা ন ১৪২৫

িবষয:় া িা ি   িবেনাদনিবেনাদন     ওও  ভাতাভাতা   ম রীম রী  আেদশআেদশ।।
: জখািন ময়মনিসংহ দ েরর ারক নং ৩৩৭, তাং ১০/০২/২০১৯ ি ঃ।

             উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, অথ ম ণালেয়র ১৭/৩/৭৯ তািরেখর এস৬১ নং এস.আর.ও. নং ৬১-এল/৭৯
এম এফ (আরওও/এল-১/৭৮/৭১, সং া এস.আর.ও. এবং ১৯৭৯ ি ঃ বাংলােদশ সািভেসস (িবেনাদনভাতা) িবিধ অ যায়ী
িন িলিখত কমকতােক তার নােমর পাে  উি িখত তািরখ হেত ১৫ (পেনর) িদন অথবা  ভােগর তািরখ হেত
১৫(পেনর) িদন াি  িবেনাদন  ও ভাতা িহসােব ১(এক) মােসর ল বতেনর সমপিরমাণ অথ ম রী দান করা
হেলাঃ

ন ামন াম,  ,  পদ িবপদ িব  ওও  কম লকম ল েবরেবর  আেবদেনআেবদেন   
চািহতচািহত   রর  

ত ািরখত ািরখ

েবেবরর    
ম রীরম রীর  
ত ািরখত ািরখ

আেবদেনআেবদেন   
বত মানবত মান   চািহতচািহত   

রর    ত ািরখত ািরখ

ম রী তম রী ত রর  ময় াদময় াদ লল   
বত নবত ন

পরবতপরবত ািাি   
িবেন াদনিবেন াদন   

া ত ারা ত ার  
ত ািরখত ািরখ

জনাব মাঃ জাহা ীর আলম
জলা খা  িনয় ক, 

ময়মনিসংহ।

১০/০৩/১৬ 
হেত 

২৪/০৩/১৬

১০/০৩/১৬ 
হেত 

২৪/০৩/১৬

১০/০৩/১৯ হেত 
২৪/০৩/১৯

১০/০৩/১৯ হেত 
২৪/০৩/১৯ পয  ১৫ িদন 
বা র ভােগর তািরখ 

হেত ১৫ িদন

৫৩,৬১০/- ১০/০৩/২০২২

          এই ম রী য় ২০১৮-২০১৯ সেনর বােজট বরা  নােমর পাে  উি িখত কাড  াি  িবেনাদন ভাতা খাত
হেত িমটােনা হেব।
            এেত মহাপিরচালেকর অ েমাদন রেয়েছ।

৯-৩-২০ ১৯

জলা িহসাব র ণ কমকতা, ময়মনিসংহ।

মা ন আল মােশদ চৗ রী
উপপিরচালক

ফান: +৮৮-০২-৯৫৬১২০৯
ইেমইল: dd.est@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৯.০৭৪.০৩.১৮৪/১(৭) তািরখ: ২২ ফা ন ১৪২৫
০৬ মাচ ২০১৯

১



সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র,ঢাকা।
২) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র,ঢাকা।
৩) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা
৪) মাঃ জাহা ীর আলম, জলা খা  িনয় ক, ময়মনিসংহ।
৫) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র,ঢাকা।
৬) মা ার কিপ।
৭) অিফস কিপ।

৯-৩-২০ ১৯

মা ন আল মােশদ চৗ রী 
উপপিরচালক

২


