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৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

 
 

ন�র: ৫১.০১.০০০০.০০৪.১৮.০০৩.১৮.৩০১ তািরখ: 
২৭ িডেস�র ২০২০

১২ �পৗষ ১৪২৭

অিফস আেদশ
         সরকাির চাকুির আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৪৩(১) (ক) এবং অথ � ম�ণালেয়র
০৬.০৪.২০১০ তািরেখর অম/অিব/ �িব-১/চা:িব:-৩/২০১০(অংশ-৩)/৬২ নং ��াপন অনুযায়ী দুেয �াগ ব�ব�াপনা
অিধদ�রাধীন খুলনা �জলা �াণ ও পুনব �াসন কম �কত�ার কায �ালেয় কম �রত উ�মান সহকারী জনাব সাহানা �বগম
এর এস.এস.িস সা�ট�িফেকট অনুযায়ী জ� তািরখ-০৮/০২/১৯৬২ । �স �মাতােবক ০৭/০২/২০২১ ি�. তারঁ বয়স
৫৯ (উনষাট) বছর পূণ � হেব িবধায় ০৭/০২/২০২১ ি�. তািরেখ অসর �দান করা হেলা এবং ০৮/০২/২০২১ ি�.
হেত ০৭/০২/২০২২ ি�. পয �� ০১ (এক) বছর পূণ � গড়েবতেন তারঁ অবসর-উ�র-ছ� �ট (িপআরএল) মঞ্জরু করা
হেলা। জাতীয় �বতনে�ল/২০১৫ এর জার◌ীকৃত ��াপন এবং অথ � ম�ণালয়, অথ � িবভাগ, �িবিধ অনুিবভাগ,
�িবিধ-১ শাখার ১৪/১০/২০১৫ি�. তািরেখর ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩. ০০৬.১৫-৮১ নং �ারক অনুযায়ী তারঁ
বত�মান মূলেবতন ২৬,১০০/- (ছা��শ হাজার একশত) টাকা িহেসেব তারঁ �াপ� ছ� �টর িহসাব অনুযায়ী অনুধ � ১৮
(আঠার) মােসর মূলেবতেনর সমপিরমাণ অথ � (২৬,১০০/-×১৮)=  ৪,৬৯,৮০০/- (চার ল� উনস�র হাজার
আটশত) টাকা ল�া��া� িহেসেব মঞ্জিুর �দান করা হেলা। 

২।         এ ছ� �ট ও ল�া��া� তারঁ চাকুির বিহেত িলিপব� করেত হেব।
৩।         এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অনুেমাদন রেয়েছ।

২৭-১২-২০২০
ড. �মা: হািবব উ�াহ বাহার

উপপিরচালক

ন�র: ৫১.০১.০০০০.০০৪.১৮.০০৩.১৮.৩০১/১(৯) তািরখ: ১২ �পৗষ ১৪২৭
২৭ িডেস�র ২০২০

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) ব�ব�া �হেণর জন� অনুিলিপ ��রণ করা হইল: 
১) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, খুলনা
২) উপপিরচালক , বােজট ও িহসাব অিধশাখা , দুেয �াগ ব�ব�াপনা অিধদ�র
৩) িচফ একাউ�স্ এ� িফন�া� অিফসার, খাদ� এবং দুেয �াগ ব�ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়, ১৬, আ�লু
গিণ �রাড, ঢাকা
৪) ��া�ামার, আইিস�ট শাখা, দুেয �াগ ব�ব�াপনা অিধদ�র
৫) �জলা �াণ ও পুনব �াসন কম �কত�া, �াণ ও পুনব �াসন শাখা, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, খুলনা
৬) �জলা িহসাব র�ণ কম �কত�া, খুলনা
৭) সাটঁিলিপকার কাম-ক��উটার অপােরটর, মহাপিরচালেকর দ�র , দুেয �াগ ব�ব�াপনা অিধদ�র
৮) সাটঁিলিপকার কাম-ক��উটার অপােরটর, �শাসন অনুিবভাগ , দুেয �াগ ব�ব�াপনা অিধদ�র
৯) জনাব সাহানা �বগম, উ�মান সহকারী, �জলা �াণ ও পুনব �াসন কম �কত�ার কায �ালয়, খুলনা
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