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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয় 

প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ 
�শাসন-২ শাখা 

www.rdcd.gov.bd

জ�ির 
অিত �গাপনীয়

ন�র: ৪৭.০০.০০০০.০৩২.০৮.২০৮.১৮.২২ তািরখ: 
১১ �ম ২০২০

২৮ �বশাখ ১৪২৭

�াপক:
িবভাগীয় িহসাব িনয়�ক, িসেলট

িবষয়: �াি� িবেনাদন �� ও ভাতা ম�রী সং�া�।

��: ৪৭.৬১.০০০০.০০৪.০৮.০২১.১৭.৮৪, তািরখঃ ০৩ �ম ২০২০

মেহাদয়,
      িবিসএস (সমবায়) ক�াডার�� সমবায় অিধদ�েরর িনে�া� কম �কত�ােক ১৯৫৯ সােলর িনধ �ািরত �� িবিধমালার ৩(১) িব (২) এবং তৎসহ
১৯৭৯ সেনর বাংলােদশ সািভ �েসস (�াি� িবেনাদন ভাতা) িবিধ এবং অথ � িবভােগর শাখা-১ �থেক জাির�ত ১২/০৭/৯৯ তািরেখর অম/অিব(বা�:১)
ভাতা ১৬/৯৫/১৭৬ ন�র অিফস �ারক অ�যায়ী ৩নং কলােম বিণ �ত তািরখ হেত ১৫ (পেনর) িদেনর �াি� িবেনাদন �� এবং এক মােসর �ল
�বতেনর সমপিরমাণ অথ � �াি� িবেনাদন ভাতা িহেসেব িনেদ �শ�েম ম�রী �াপন করা হ’লঃ-

�:

নং
কম �কত �ার নাম, পদবী ও �কানা �য তািরখ �থেক �� ম�র করা হেলা �া� ভাতার পিরমাণ

১ ২ ৩ ৪

০১। জনাব উে� মিরয়ম, �জলা সমবায়
অিফসার, িসেলট

০২/০৫/২০২০ হেত ১৬/০৫/২০২০ তািরখ পয �� অথবা �� �ভােগর
তািরখ হেত ১৫ (পেনর) িদন

এক মােসর �ল
�বতেনর সমপিরমাণ

০২।       উ� খরচ ২০১৯-২০ সােলর সংেশািধত বােজট ম�রী নং:৩৫, ১৩৮-প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ, ১৩৮৩২-সমবায় অিধদ�র, ১৩৮০২০৩-�জলা
সমবায় কায �ালয়স�হ ১৩৮০২০২-৩১১১৩২৮ এর খাত হেত িনব �াহ হেব।

আপনার িব��,

১১-৫-২০২০

িস�াথ � শংকর ��
উপসিচব (সমবায়, �শাসন)

ন�র: ৪৭.০০.০০০০.০৩২.০৮.২০৮.১৮.২২/১(৯) তািরখ: ২৮ �বশাখ ১৪২৭

১১ �ম ২০২০

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
১) িনব�ক ও মহাপিরচালক, সমবায় অিধদ�র
২) �িতম�ী মেহাদেয়র একা� সিচব, �িতম�ী মেহাদেয়র দ�র, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ
৩) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ
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৪) �� িনব�ক (ভার�া�), িবভাগীয় সমবায় কায �ালয়,িসেলট
৫) �জলা সমবায় অিফসার, �জলা সমবায় অিফস, িসেলট
৬) জনাব উে� মিরয়ম, �জলা সমবায় অিফসার, িসেলট।
৭) িসে�ম এনািল� , আইিস� ইউিনট, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ
৮) �জলা িহসাবর�ণ কম �কত�া, িসেলট।
৯) িচফ একাউ�স এ� ফাই�া� অিফসার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ।

১১-৫-২০২০

িস�াথ � শংকর ��
উপসিচব (সমবায়, �শাসন)


