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ারক ন র: ২০.০০.০০০০.৩০৩.১৬.০০১.১৯.৫৫ তািরখ: 
২০ জা য়াির ২০২০

৬ মাঘ ১৪২৬

িবষয:় ওেয়বসাইেটওেয়বসাইেট   কােশরকােশর   িনিমিনিম   পিরক নাপিরক না   িবভাগিবভাগ   ওও  এরএর   আওতাধীনআওতাধীন   দ রদ র //সং াসং া   হ েতহেত   অবসেরঅবসের
যাওয়ারযাওয়ার   জজ   িনধা িরতিনধা িরত   আেছআেছ   এ পএ প  কমকতাকমকতা   ওও  কমচার ীেদরকমচার ীেদর   ত সহত সহ   নােমরনােমর   তািলকাতািলকা   রণরণ

সেসে ।।
: ২০.০০.০০০০.৩২৭.১৮.০০৪.১৭.১২  ১৬ জা য়াির ২০২০ 

উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর পিরে ি েত ওেয়বসাইেট কােশর িনিমে  চলিত বছের (জা য়াির ২০২০ থেক িডেস র ২০২০
পয ) পিরক না িবভােগর শাসন অিধশাখা-২ এর আওতা  অবসের গমনকারী কমকতা ও কমচারীেদর ত  িন বিণত িনধিরত
ছেক পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম এতদসংেগ রণ করা হেলা: 

ঃঃ  নংনং কমকতাকমকতা//কমচ ার ীরকমচ ার ীর   নামনাম   ওও  পদবীপদবী সরকািরসরকাির   
চ া িরেতচ া িরেত   

থমথম   
যাগদােনরযাগদােনর   
ত ািরখত ািরখ

বতমানবতমান   কম লকম ল জজ   ত ািরখত ািরখ অবসরঅবসর   
হ েনরহ েনর   

ত ািরখত ািরখ

অবসেরা রঅবসেরা র
(P RL)  (P RL)    আরে রআরে র   ত ািরখত ািরখ

০১। মাঃ খিল র রহমান খান (০১৩৯), 
ধান

১৫/০২/১৯৮৮ কায ম িবভাগ
পিরক না 
 কিমশন

১০/০৭/১৯৬১ ০৯/০৭/২০২০ ১০/০৭/২০২০

০২। শা  মার চ বত  (০১৪০), 
ধান

১৫/০২/১৯৮৮ িষ, পািন 
স দ ও পি  

িত ান িবভাগ
পিরক না 
কিমশন

১৮/১০/১৯৬১ ১৭/১০/২০২০ ১৮/১০/২০২০

০৩। অ ন মার িব াস (০১৯২), 
ধান

০১/০৪/১৯৯৩ ভৗত 
অবকাঠােমা 
িবভাগ
পিরক না 
কিমশন

০১/০১/১৯৬২ ৩১/১২/২০২০ ০১/০১/২০২০

২০ -১-২০ ২০

সহকারী া ামার
ই-সািভস শাখা
পিরক না িবভাগ

মাছা: জস ন নাহার
উপসিচব

ফান: ৯১১৮০৫৪
ইেমইল: ds.admin2@plandiv.gov.bd

১



ারক ন র: ২০.০০.০০০০.৩০৩.১৬.০০১.১৯.৫৫/১(২) তািরখ: ৬ মাঘ ১৪২৬
২০ জা য়াির ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব ( শাসন), শাসন অ িবভাগ, পিরক না িবভাগ
২) িসিনযর় িসে ম এনািল , আইিস  সল, পিরক না িবভাগ

২০ -১-২০ ২০

মাছা: জস ন নাহার 
উপসিচব

২


