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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

        এ কাযালেয় আবািসক গাপনীয় শাখায় কমরত অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক জনাব মা: আ র
রা াক এর এস,এস,িস সা িফেকট অ যায়ী জ  তািরখ ০১/০২/১৯৬৪ ি .। স মাতােবক আগামী ৩১/০১/২০২৩ ি :
তািরেখ ার বয়স ৫৯ বছর ণ হেব। সংি  কমচারীর গড় বতেন ০২বছর ০১মাস ০৩িদন এবং অধগড় বতেন ০২বছর
০৪মাস ২৮িদন অিজত  পাওনা রেয়েছ ।
       এমতাব ায়, সরকাির চাকির আইন ২০১৮ (২০১৮ সেনর ৫৭ নং আইন) এর ৪৭ ধারা এবং অথ িবভােগর িবিধ
অ িবভােগর ০৬/০৪/২০১০ তািরেখর অম/অিব/ িব-১/চা:িব:-৩/২০১০(অংশ-৩)/৬২ সং ক াপন অ সাের বিণত
কমচারীেক ৩১/০১/২০২৩ ি . তািরেখ অবসর দান বক ০১/০২/২০২৩ ি . তািরখ হেত ৩১/০১/২০২৪ ি . তািরখ পয
০১(এক) বৎসর ণগড় বতেন অবসেরা র  (িপআরএল) ম র করা হেলা।
       সংি  কমচারীর অবসেরা র  (িপআরএল) বােদও গড় বতেন ০১বছর ০১মাস ০৩িদন এবং অধগড় বতেন
০২বছর ০৪মাস ২৮িদন অিজত  পাওনা থাকায় অথ ম ণালেয়র ২১/০১/১৯৮৫ ি . তািরেখর এমএফ/এফিড( র -২)/

-১৬/৮৪/০৯ নং এবং জাতীয় বতন ল ২০১৫ এর ১০(২)(খ) এর অ ে দ অ যায়ী ১৮ মােসর ল বতেনর
সমপিরমাণ (২৫৩২০×১৮)=৪,৫৫,৭৬০/- (চার ল  চা  হাজার সাতশত ষাট) টাকা লা া  িহেসেব ম ির দান
করা হেলা।
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১২ জা য়াির ২০২৩

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী
২) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, রাজশাহী
৩) অিতির  জলা শাসক (রাজ ), রাজ , জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী
৪) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), িশ া ও আইিস , জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী
৫) অিতির  জলা ািজে ট, এিডএম, জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী

১



৬) অিতির  জলা শাসক (সািবক), সািবক, জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী
৭) অিতির  জলা শাসক (উ য়ন ও মানবস দ ব াপনা), জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী
৮) সহকারী কিমশনার, ...............................শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী
৯) া ামার, জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)
১০) জনাব মা: আ র রা াক, অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক, আবািসক গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর
কাযালয়, রাজশাহী
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