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�ারক ন�র: ২০.০০.০০০০.৩০২.৩২.১৩৪.১৩-.২০৫
তািরখ: 

১২ নেভ�র ২০২০
িবষয়:

�াি� িবেনাদন ছু� ও ভাতা ম�রু �সে� ।

         

অথ� ম�ণালেয়র অথ� িবভােগর বা�বায়ন শাখা-১ �থেক জািরকৃত ১২/০৭/১৯৯৯ তািরেখর অম/অিব(বা�-১)/ভাতা-১৬/৯৫/১৭৬ নং
অিফস �ারেকর পিরে�ি�েত ১৯৫৯ সেনর িনধ�ািরত ছু� িবিধমালার ৩(১) (িব) (ii) িবিধ এবং বাংলােদশ চাকির (িবেনাদন ভাতা)
িবিধ, ১৯৭৯ �মাতােবক ভূতপূব� িবিসএস (ইকনিমক) ক�াডােরর িন�বিণ�ত কম�কত� া-�ক তাঁর নােমর পাে�� বিণ�ত তািরখ হেত �াি�
িবেনাদন ছু�সহ ০১(এক) মােসর আহিরত মলূ �বতেনর সমপিরমাণ অথ� �াি� িবেনাদন ভাতা িহেসেব ম�রু করা হেলা:

�ঃ
নং

কম�কত� ার নাম (পিরিচিত
ন�র),

পদিব ও কম��ল

ছু�র
আেবদেনর
তািরখ

ম�রুীকৃত ছু�র তািরখ �াি� িবেনাদন ভাতার
পিরমাণ

০
১
.

জনাব খানজাদা শাহিরয়ার
িবন মা�ান (২০৬১৮)

িসিনয়র সহকারী �ধান

কৃিষ, পািন স�দ ও প�ী
�িত�ান িবভাগ, পিরক�না
কিমশন

 

২৭/১০/
২০২০

 

০১/১১/২০২০ হেত ১৫/১১/২০২০
পয�� অথবা �কৃত ছু� �ভােগর তািরখ হেত
১৫ (পেনর) িদন।

০১ (এক) মােসর আহিরত
মলূ �বতেনর সমপিরমাণ
অথ�। 

২।         ০১(এক) মােসর আহিরত মলূ �বতেনর সমপিরমাণ অথ� �াি� িবেনাদন ভাতা পিরক�না িবভােগর ২০২০-২০২১ অথ�
বছেরর বােজেটর ‘�াি� িবেনাদন ভাতা’ (১১৪০১০১-১০৩৩৬৩-৩১১১৩২৮) খাত হেত ব�য় হেব। 

৩।         এেত যথাযথ কতৃ� পে�র অনেুমাদন রেয়েছ। 

২৭ কািত� ক ১৪২৭
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১২-১১-২০২০

 
 

�ধান িহসাবর�ণ কম�কত� া, পিরক�না িবভাগ, িহসাব ভবন, �স�নবািগচা, ঢাকা।
র�া শারমীন ঝরা

উপসিচব (অিতির� দািয়�)
�ফান: ৯১১৬২৯০

�ারক ন�র: ২০.০০.০০০০.৩০২.৩২.১৩৪.১৩-.২০৫/১
তািরখ: 

সদয় অবগিত ও কায�ােথ� ��রণ করা হল: 
 ১) সিচব, জন�শাসন ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

 ২) অিতির� সিচব (�শাসন), পিরক�না িবভাগ
 ৩) �ধান, কৃিষ, পািন স�দ ও প�ী �িত�ান িবভাগ, পিরক�না কিমশন

 ৪) িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র , পিরক�না িবভাগ
 ৫) জনাব খানজাদা শাহিরয়ার িবন মা�ান (২০৬১৮), িসিনয়র সহকারী �ধান (িসিনয়র সহকারী সিচব), কৃিষ,

পািন স�দ ও প�ী �িত�ান িবভাগ, পিরক�না কিমশন, ঢাকা।
 ৬) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, পিরক�না িবভাগ

 ৭) বােজট অিফসার, পিরক�না িবভাগ
 ৮) িহসাবর�ণ কম�কত� া, িহসাব শাখা, পিরক�না িবভাগ

 ৯) অিফস কিপ/ব�ি�গত নিথ
 

১২-১১-২০২০

র�া শারমীন ঝরা 
 উপসিচব (অিতির� দািয়�)

২৭ কািত� ক ১৪২৭
১২ নেভ�র ২০২০


