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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, ময়মনিসংহ
সং�াপন শাখা

www.mymensinghdiv.gov.bd

ন�র: ০৫.৪৫.০০০০.০১৪.০৮.০০২.১৬.১৭ তািরখ: 
০৮ জা�য়াির ২০২৩

২৪ �পৗষ ১৪২৯

অিফস আেদশ

    িনধ �ািরত �� িবিধমালা, ১৯৫৯ এর ৩(১) িবিধ এবং বাংলােদশ চাকির (িবেনাদন ভাতা) িবিধমালা, ১৯৭৯ এবং অথ � ম�ণালেয়র বা�বায়ন শাখা-১ �থেক

জাির�ত ১২/০৭/১৯৯৯ ি�. তািরেখর অম/অিব/(বা�-১)ভাতা-১৬/৯৫-১৭৬ নং অিফস �ারক এবংজন�শাসন ম�ণালেয়র �শাসন-৩ শাখার ০১ জা�য়াির

২০১৫ ি�. তািরেখর ০৫.০০.০০০০.১১২.১৮.০২৮.০৭.০২ ন�র পিরপ� অ�যায়ী িন�বিণ �ত কম �কত�ােক ত�র নােমর পাে�� বিণ �ত তািরখ হেত ১৫ (পেনেরা)

িদেনর �াি� িবেনাদন ��সহ ০১(এক) মােসর আহিরত �ল �বতেনর সমপিরমাণ অথ � �াি� িবেনাদন ভাতা িহেসেব ম�র করা হেলা:

�
ম

নাম ও পদিব
�� �া�তার

তািরখ

আেবদ
�নর

তািরখ

�য তািরখ হেত �� ম�র করা
হেলা

পরবত� ��
�া�তার তািরখ �ল �বতন

১.
জনাব �মা: মিনর �হােসন (১৬৫১৭), 
অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক)

(উপসিচব), �ন�েকানা
০২/০১/২০২৩

০২/০১/
২৩

২৫/০১/২০২৩ হেত
০৮/০২/২০২৩ পয �� অথবা 
�� �ভােগর তািরখ হেত

১৫(পেনেরা) িদন

০২/০১/২০২৬
০১(এক) মােসর আহিরত �ল �বতেনর

সমপিরমাণ অথ �

শত�াবলী:

০১। ত�র িনজ কায �ালেয়র ‘�াি� িবেনাদন ভাতা’ খােতর বরা��ত অথ � হেত এ ভাতা �হণ করেবন।

০২। িতিন িনয়�ণকারী কম �কত�ার �ব �া�মিত সােপে� এ �� �ভাগ করেবন। 

৯-১-২০২৩

�মা: শিফ�র �রজা িব�াস

িবভাগীয় কিমশনার

�ফান: ০২৯৯৭৭১০২৪৭
ফ�া�: ০২৯৯৬৬৬৬৪৪০

ইেমইল:

divcommymensingh@mopa.gov.b

ন�র: ০৫.৪৫.০০০০.০১৪.০৮.০০২.১৬.১৭/১(৬) তািরখ: ২৪ �পৗষ ১৪২৯

০৮ জা�য়াির ২০২৩

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল:

১) িসিনয়র সিচব, জন�শাসন ম�ণালয়
২) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �ন�েকাণা
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৩) জনাব �মা: মিনর �হােসন (১৬৫১৭), অিতির� �জলা �শাসক (সা.) (উপসিচব), �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �ন�েকাণা

৪) সহকারী ��া�ামার, আইিস� শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, ময়মনিসংহ (আেদশ� ওেয়বসাইেট �কােশর জ�)।

৫) িডি�� একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, �ন�েকানা।
৬) অিফস কিপ।

৯-১-২০২৩

�মা: শিফ�র �রজা িব�াস

িবভাগীয় কিমশনার


