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ন র: ৪১.০১.০০০০.০০৯.১৩.০৫৩.১৮.১৭০ তািরখ: 
১১ অে াবর ২০২২

২৬ আি ন ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
     সমাজেসবা অিধদফতরাধীন শহর সমাজেসবা কাযালয়, টা াইেল কমরত পৗর সমাজকম , জনাব মেনায়ারা
চৗ রীেক ার আেবদেনর ি েত সরকাির চাকির আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৪৪(১) অ যায়ী
০১.১০.২০২২ ি . তািরখ সরকাির চাকির হেত ঐি ক অবসর দান করা হেলা এবং চাকির ( বতন ও ভাতািদ) আেদশ,
২০১৫ এর অ ে দ ১০(২) অ সাের উ  কমচারীর অ েল ১৮(আঠােরা) মােসর ল বতেনর সমপিরমাণ অথ
২০,২৮০×১৮=৩,৬৫,০৪০/-(িতন ল  য়ষি  হাজার চি শ টাকা) লা া সহ ০২.১০.২০২২ ি . হেত ০১.১০.২০২৩
ি . পয  ০১(এক) বছর অবসর উ র  (িপআরএল) তােপ ভােব ম র করা হেলা। 
     
         ি িন িবিধ অ যায়ী অবসরকালীন সকল িবধািদ া  হেবন।

১৩-১০-২০২২
সয়দ মাঃ ল বািসর

পিরচালক
ফান: +৮৮০২-৫৫০০৭০২৪

ইেমইল: dg@dss.gov.bd

ন র: ৪১.০১.০০০০.০০৯.১৩.০৫৩.১৮.১৭০/১(১০) তািরখ: ২৬ আি ন ১৪২৯
১১ অে াবর ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 
১) মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা
২) পিরচালক (কায ম/ িত ান/সামািজক িনরাপ া), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা
৩) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা
৪) জলা অ াকাউ স অ া  িফ া  অিফসার, জলা অ াকাউ স অ া  িফ া  অিফসােরর কাযালয়, টা াইল
৫) উপপিরচালক, গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা, সমাজেসবা
অিধদফতেরর ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ।
৬) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, টা াইল
৭) সহকারী পিরচালক, অথ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা

১



৮) সমাজেসবা অিফসার (চলিত দািয় ), শহর সমাজেসবা কাযালয়, টা াইল
৯) জনাব মেনায়ারা চৗ রী, পৗর সমাজকম , শহর সমাজেসবা কাযালয়, টা াইল
১০) সংর ণ

১৩-১০-২০২২
পন মার হালদার

উপপিরচালক

২


