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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, রাজশাহী

মাঠ �শাসন শাখা
www.rajshahidiv.gov.bd

ন�র: ০৫.৪৩.০০০০.০১৪.১০.০০১.২৩.২৮৪ তািরখ: 

০৭ মাচ � ২০২৩

২২ ফা�ন ১৪২৯

��াপন

    

      বাংলােদশ চা�ির (িবেনাদন ভাতা) িবিধমালা, ১৯৭৯ ও অথ � িবভােগর ২০/০৩/১৯৮৯ ি�. তািরেখর অম/অিব/(�িব-২)/��-৬/৮৬/২৮ ন�র
অিফস �ারক এবং জন�শাসন ম�ণালেয়র ০১ জা�য়ারী ২০১৫ ি�. তািরেখর ০৫.০০.০০০০.১১২.১৮.০২৮.০৭.০২ সং�ক পিরপে� মাঠ পয �ােয়

কম �রত কম �কত�ােদর িবিভ� �কার ��, িপআরএল ও �পনশন ম�রীর �মতা িবেক�ীকরণ আেদশ অ�যায়ী িবিসএস (�শাসন) ক�াডােরর

িন�বিণ �ত কম �কত�ার নােমর পাে�� বিণ �ত তািরখ হেত অথবা �� �ভােগর তািরখ হেত ১৫ (পেনেরা) িদন �াি� িবেনাদন �� এবং ০১ (এক)

মােসর �ল �বতেনর সমপিরমাণ অথ � িবেনাদন ভাতা িহেসেব ম�র করা হেলা।

কম �কত�ার নাম, পিরিচিত ন�র ও পদবী আেবদেনর তািরখ ম�র�ত ��র সময়কাল
জনাব আ�ল জিলল 
(পিরিচিত ন�র-১৫২৭৪)
�জলা �শাসক
রাজশাহী।

০২/০৩/২০২৩ ি�. ১০/০৩/২০২৩ ি�. হেত ২৪/০৩/২০২৩ ি�. তািরখ পয ��
অথবা �� �ভােগর তািরখ হেত �মাট ১৫ (পেনেরা) িদন ।

২। �জলা �শাসেকর কায �ালয়, রাজশাহী এর “�াি� িবেনাদন ভাতা” খােত বরা��ত অথ � হেত এ �য় িনব �াহ হেব। 

৩। বিণ �ত কম �কত�া মি�পিরষদ িবভােগর অ�মিত সােপে� উ� �� �ভাগ করেবন।

রা�পিতর আেদশ�েম,

৭-৩-২০২৩

িজ এস এম জাফরউ�া� এনিডিস

িবভাগীয় কিমশনার

�ফান: ০২৫৮৮৮৫৭২৩৩
ফ�া�: ০২৫৮৮৮৫৭৫২৯

ইেমইল:

divcomrajshahi@mopa.gov.bd

ন�র: ০৫.৪৩.০০০০.০১৪.১০.০০১.২৩.২৮৪/১(৮) তািরখ: ২২ ফা�ন ১৪২৯

০৭ মাচ � ২০২৩
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অ�িলিপ সদয় অবগিত/অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� ��রণ করা হইল:

১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

২) িসিনয়র সিচব, জন�শাসন ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক, ��ণ ও �কাশনা অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা (বাংলােদশ �গেজেটর পরবত� সং�ায় �কােশর অ�েরাধসহ)।

৪) জনাব আ�ল জিলল, �জলা �শাসক, রাজশাহী।

৫) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, িপএিসিস, জন�শাসন ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

৬) িচফ একাউ��  এ� িফ�া� অিফসার, জন�শাসন ম�ণালয়, ২২ �রানা প�ন, ঢাকা।
৭) িবভাগীয় িহসাব িনয়�ক, রাজশাহী।

৮) সহকারী ��া�ামার, আইিস� শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, রাজশাহী।


