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ন র: ৩৩.০২.০০০০.১০২.৩৬.০০১.১৭.৮৭ তািরখ: 
০৬ সে র ২০২০

২২ ভা  ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
মৎ  অিধদ েরর িন বিণত কমকতােক ১৯৫৯ সেনর িনধািরত  িবিধমালার ৩ (১) (িব) িবিধ এবং তৎসহ ১৯৭৯ সােলর
বাংলােদশ সািভেসস (িচ  িবেনাদন ভাতা) িবিধ এবং অথ ম ণালয় হেত জারী ত ৩০-৭-৭৯ ি . তািরেখর অথঃ
মঃ/ িব-২/এল-১/ (অংশ-১)/৭৮-৩১, ১২ লাই ১৯৯৯ তািরেখ অম/অিব/(বাং-১)/ভাতা-১৬/৯৫/১৭৬, ১৫/৭/৯৯ ইং তািরেখর
অম/অিব/বাউ-১/ িবিবধ-৩০/৯৯/১২০৭ এবং জন শাসন ম ণালেয়র ৩০-১০-৮১ ইং ইিড/এস এ আই/১২/৮১/৮১৫ অিফস ারক
অ যায়ী বিণত ৫ নং কলােম উি িখত তািরেখ  অথবা  ভােগর তািরখ হেত ১৫ (পেনর) িদেনর াি  িবেনাদন সহ
ভােগর মােস আহিরত ল বতেনর সমপিরমাণ টাকা াি  িবেনাদন ভাতা িহেসেব ম র করা হেলা। 
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তািরখ হেত ১৫ 
(পেনর) িদন

৩৭,২৮০/- ১৪৪০-২০৪-
৩১১১৩২৮

২।         উপেরা  কমকতা িনজ িনয় ণকারী ক পে র অ েমাদন েম াি  িবেনাদন  ভাগ করেবন।
৩।         াি  িবেনাদন ভাতা বাবদ য় ২০২০-২০২১ অথ বছেরর ১৪৪০-২০৪-৩১১১৩২৮ খাত হেত িমটােনা হেব।

৮-৯-২০২০
কাজী শামস আফেরাজ

মহাপিরচালক
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ন র: ৩৩.০২.০০০০.১০২.৩৬.০০১.১৭.৮৭/১(৮) তািরখ: ২২ ভা  ১৪২৭
০৬ সে র ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক (অভ রীণ মৎ )/অিতির  মহাপিরচালক/পিরচালক (িরজাভ)/ ধান ব ািনক কমকতা (মৎ  পিরক না
ও জিরপ/মৎ  পিরদশন ও মান িনয় ণ)/মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা/ পিরচালক, মৎ  িশ ণ
একােডিম, সাভার, ঢাকা/পিরচালক (সা ি ক), চ াম ।
২) উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী।
৩) উপপিরচালক, বাংলােদশ সরকারী ণালয়, তজ াও, ঢাকা। কাযালয় ারক  বাংলােদশ গেজেটর পরবত
সং ায় কােশর অ েরাধসহ।
৪) জলা মৎ  কমকতা, নােটার।
৫) া ামার (আইিস  শাখা), মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। আেদশ  ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ।
৬) িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, িসংড়া, নােটার।
৭) উপেজলা িহসারর ণ কমকতা, িসংড়া, নােটার।
৮) জনাব ওয়ালী উ াহ মা াহ, িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, িসংড়া, নােটার।
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এস. এম. আ ল বাসার

সহকারী পিরচালক
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