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শখ হািসনার িদন
বদেল

সমাজেসবা এিগেয় চেল।

ন র: ৪১.০১.০০০০.০০৮.০৮.০৪২.১৬.১৩৬২ তািরখ: 
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১৬ অ হাযণ় ১৪২৬

াপনাপন
সমাজেসবা অিধদফতরাধীন িন বিণত কমকতাগণ- ক ১৯৫৯ সেনর িনধািরত  িবিধমালার ৩(১) িব(২) এবং তৎসহ ১৯৭৯ সােলর
বাংলােদশ সািভেসস ( াি  িবেনাদন ভাতা) িবিধ এবং অথ ম ণালেয়র ারক নং-অম/অিব (বা -১)ভাতা-১৬/৯৫-১৭৬
তািরখ: ১২-০৭-৯৯ অ যায়ী ােদর নােমর পােশ উে িখত তািরখ অথবা  ভােগর তািরখ হেত ১৫(পেনর) িদেনর াি  িবেনাদন

সহ ১(এক) মােসর ল বতেনর সমপিরমাণ অথ াি  িবেনাদন ভাতা িহেসেব ম র করা হেলা। উে   ভােগর েব
সংি  উপপিরচালক এর িনকট হেত অ মিত হণ করেত হেব।

িমক নং কমকতার নাম, পদবী ও কম ল়  ভােগর াথ ত তািরখ ল বতন ল

০১.
জনাব মাঃ আিরফ হােসন
উপেজলা সমাজেসবা অিফসার
সদর র, ফিরদ র।

১৪-১১-২০১৯ হেত ২৮-১১-২০১৯ পয  
অথবা  ভােগর তািরখ হেত 

১৫ (পেনর) িদন।

৪৩,১৭০/-( ততাি শ হাজার 
একশত স র) টাকা।

০২.

জনাব মাঃ সালাহউি ন
সমাজেসবা অিফসার 
শহর সমাজেসবা কাযালয়-৩
আরমািনেটালা, ঢাকা।

০১-১১-২০১৯ হেত ১৫-১১-২০১৯ পয  
অথবা  ভােগর তািরখ হেত 

১৫ (পেনর) িদন।
৪৫,০৪০/-( য়তাি শ হাজার 

চি শ) টাকা।

০৩. . উ  খরচ ২০১৯--২০২০ আিথক বছেরর উপেজলা কাযালেয়র কাড নং-- ১২৯০২০৩ এবং াি  ও িবেনাদন ভাতা-৩১১১৩২৮
কাড হেত বরা ত অথ িমটােনা হেব।

০৪. উ  খরচ ২০১৯-২০২০ আিথক বছেরর শহর সমাজেসবা কাযালেয়র কাড নং-১২৯০২০৫ এবং াি  ও িবেনাদন
ভাতা-৩১১১৩২৮ কাড হেত বরা ত অথ িমটােনা হেব।

...

২-১২-২০ ১৯

গাজী মাহা দ ল কিবর
মহাপিরচালক
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) পিরচালক ( শাসন ও অথ/কায ম/ িত ান), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
২) পিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়,……………….............।
৩) উপপিরচালক, সরকারী ফরম  ও কাশনা অিফস, তজ াও, ঢাকা।, তােক গেজেটর পরবত  সং ায় কােশর
অ েরাধ জানােনা হেলা।
৪) উপপিরচালক (গেবষণা, কাশনা, ায়ণ ও গণ-সংেযাগ), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা ( ােক ওেয়ব সাইেট

কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৫) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়.............................।
৬) সহকারী পিরচালক (অথ), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৭) ধান িহসাব র ণ কমকতা, ..........................................।
৮) জলা িহসাব র ণ কমকতা, .......................।
৯) জনাব/ বগম, ...................।
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