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ন র: ৫৯.১১.০০০০.১৫২.০৮.০০১.২২.১২ তািরখ: 
২৪ জা য়াির ২০২২

১০ মাঘ ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
             পিরবার পিরক না অিধদ রাধীন িন বিণত িচিকৎসক কমকতােক অথ ম ণালেয়র অথ িবভাগ বা বায়ন ও

িবিধ অ িবভােগর ১২/০৭/১৯৯৯ তািরেখর ১৭৬ সং ক ারেক Bangladesh Service (Recreation
Allowance) 1979 এর িবিধ-৪ অ যায়ী সকল সরকারী কমকতা ও কমচারী িত িতন বছর অ র  পাওনা
সােপে  তম ১৫ িদেনর অিজত সহ এক মােসর ল বতেনর সমপিরমাণ অথ াি  ও িবেনাদন ভাতা িহসােব

া  হেবন। বিণত িবিধর আেলােক নােমর পােশ উি িখত তািরখ থেক অথবা ত  ভােগর তািরখ হেত
১৫(পেনর) িদন াি  িবেনাদন সহ ০১(এক) মােসর লেবতেনর সমপিরমাণ অথ াি  িবেনাদন ভাতা িহসােব ম রী

াপন করা হেলা :
নাম, পদবী ও কম ল েব ভাগ ত র সময়কাল াি িবেনাদন র সময়কাল
ডা. মাঃ নী ামান িস ীকী
পিরচালক
এমএফএস িস, মাহা দ র, ঢাকা

০১/০৩/২০১৮ হেত ১৫/০৩/২০১৮ তািরখ 
পয়  ১৫ (পেনর) িদন

১৬/০১/২০২২ থেক ৩০/০১/২০২২ তািরখ 
পয  অথবা ত  ভােগর তািরখ 

হেত ১৫ (পেনর) িদন

০২।       এ য় সংি  বােজট বরাে র ২০২১-২০২২ আিথক সােলর খাত হেত িনবাহ হেব।

 মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অ েমাদন েম।

২৪-১-২০২২
মাঃ শাহাদৎ হােসন

উপপিরচালক (পােসােনল)
ফান: ০২-৫৫০১২৩৪৩

ন র: ৫৯.১১.০০০০.১৫২.০৮.০০১.২২.১২/১(৭) তািরখ: ১০ মাঘ ১৪২৮
২৪ জা য়াির ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, অথ ইউিনট, পিরবার পিরক না অিধদ র
২) পিরচালক, এমএফএস িস, মাহা দ র, ঢাকা
৩) চীফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, এিজিব (িসিভল) ভবন, স নবািগচা, ঢাকা।
৪) ডা. মাঃ নী ামান িস ীকী, পিরচালক, এমএফএস িস, মাহা দ র, ঢাকা

১



৫) সহকারী মইনেটেন  ইি িনয়ার, া াম ােনজার (এমআইএস), পিরবার পিরক না অিধদ র
৬) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, মহাপিরচালেকর দ র, পিরবার পিরক না অিধদ র
৭) পিরচালক ( শাসন) মেহাদেয়র ি গত সহকারী, শাসন ইউিনট, পিরবার পিরক না অিধদ র

২৪-১-২০২২
মাঃ আ ল মা ান

সহকারী পিরচালক (পার-১)

২


