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ন র: ২০.০০.০০০০.৩০৩.৩২.০৭০.১১.১২৮৬ তািরখ: 
০৯ িডেস র ২০১৯

২৪ অ হাযণ় ১৪২৬

াপক:
ধান িহসাবর ণ কমকতা পিরক না িবভাগ, পিরক না ম ণালয় িহসাব ভবন, 

স ন বািগচা, ঢাকা

িবষয:় া িা ি   ওও  িবেনাদনিবেনাদন     ওও  ভাতাভাতা   ম রম র   সেসে ।।

      অথ ম ণালেয়র অথ িবভােগ বা বায়ন শাখা-১ থেক জাির ত ১২/০৭/১৯৯৯ তািরেখর অম/অিব(বাঃ১)/ভাতা/১৬/৯৫/১৭৬ নং
অিফস ারেকর পিরে ি েত ১৯৫৯ সােলর িনধািরত  িবিধমালার ৩(১)(িব)(ii) িবিধ এবং বাংলােদশ চাকির (িবেনাদন ভাতা) িবিধ,
১৯৭৯ মাতােবক িন বিণত কমকতা- ক ার নােমর পাে  বিণত তািরখ হেত াি  ও িবেনাদন সহ ১(এক) মােসর আহিরত ল
বতেনর সমপিরমাণ অথ াি  ও িবেনাদন ভাতা িহেসেব িনেদশ েম ম র করা হেলাঃ
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০১. জনাব মাঃ খিল র রহমান 
খান

ধান
কায ম িবভাগ
পিরক না কিমশন।

০৪/১২/২০১৯ ১০/১১/২০১৬ হেত  ২৪/১১/২০১৬ ইং 
পয  (১৫ িদন)।

১৫/১২/২০১৯ 
হেত  ২৯/১২/২০১৯ ইং 
ত ািরখ পয  অথবা 

ত   ভােগর 
ত ািরখ হেত  ১৫ (পেনর) 
িদন।

০১(এক) মােসর 
আহিরত ল 

বতেনর 
সমপিরমাণ।

২।         ১(এক) মােসর আহিরত ল বতেনর সমপিরমাণ অথ াি  ও িবেনাদন ভাতা পিরক না িবভােগর ২০১৯-২০২০ অথ বছেরর
বােজেটর “১১৪০১০১১০৩৩৬৩-৩১১১৩২৮- াি  ও িবেনাদন ভাতা” খাত হেত িনবাহ করা হেব।

৩।         এেত যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ।

আপনার িব ,

৯-১২-২০ ১৯

মাছা: জস ন নাহার
উপসিচব

ফান: ৯১১৮০৫৪

১



ইেমইল:
ds.admin2@plandiv.gov.bd

ন র: ২০.০০.০০০০.৩০৩.৩২.০৭০.১১.১২৮৬/১(৬) তািরখ: ২৪ অ হাযণ় ১৪২৬
০৯ িডেস র ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) অিতির  সিচব ( শাসন), শাসন অ িবভাগ, পিরক না িবভাগ
২) ধান, কায ম িবভাগ ( ধান)-এর দ র, পিরক না কিমশন
৩) িসিনযর় িসে ম এনািল , আইিস  সল, পিরক না িবভাগ
৪) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, পিরক না িবভাগ
৫) বােজট অিফসার, বােজট শাখা, পিরক না িবভাগ
৬) িহসাব র ণ কমকতা, িহসাব শাখা, পিরক না িবভাগ
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মাছা: জস ন নাহার
উপসিচব
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