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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, িসেলট 
http://food.sylhetdiv.gov.bd

www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৫০.০৮.০০১.২০.১৬৮০ তািরখ: 
০৮ িডেস র ২০২১

২৩ অ হাযণ় ১৪২৮

িবষয:় া িা ি   িবেনাদনিবেনাদন     ওও  ভাতাভাতা   ম রীম রী  আেদশআেদশ।।
: জলা খা  িনয় ক, িসেলট এর ০৭/১২/২০২১ ি . তািরেখর ৩৫৮১নং ারক।

             উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য,  ১৯৫৯ সেনর িনধািরত  িবিধমালা িবিধ নং-৩(১) এর উপিবিধ (II) ও বাংলােদশ চাকির (িবেনাদন
ভাতা) িবিধমালা ১৯৭৯ এবং তৎসহ অথ ম ণালেয়র ১৭/০৩/১৯৭৯ তািরেখর এসআরও ৬১-এল/ ৭৯-এম, এফ/ আর-২/ এল-১/ ৭৮-৭১ ও
৩১/০৩/১৯৮৩ তািরেখর এসআরও ৩৬-এল/ ৮৩/ এম, এফ/ আর-২/ এল-৬/ ৭৯- (পাট-১) ৪৪৩ নং এবং খা  অিধদ েরর ০৭/০৩/২০১৬ ি ঃ
তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৩৪.৩২.০১৫. ১৫.৩৪৮ নং মতাবেল িন বিণত কমকতােক তার নােমর পাে  বিণত সমেয়র জ  াি  িবেনাদন 
সহ ১(এক) মােসর ল বতেনর সম-পিরমান অথ িবেনাদন ভাতা িহেসেব ম র করা হেলা।

/নং কমচারীর নাম, পদবী ও কম ল
র 

আেবদেনর 
তািরখ

 ম েরর তািরখ ল বতন
পরবত   

া তার 
তািরখ

০১

জনাব নয়ন জ ািত চাকমা, সহকারী খা  
িনয় ক ও আহরণ ও য়ন কমকতার 

দািয় া , জলা খা  িনয় েকর 
কাযালয়, িসেলট।

১২/১২/২০২১ 
ি . হেত 

২৬/১২/২০২১ 
ি .

১২/১২/২০২১ি ঃ হেত 
২৬/১২/২০২১ি ঃ পয  অথবা 

 ভােগর তািরখ হেত 
১৫(পেনর) িদন।

৫২,৪৮০/- 
(বায়া  হাজার 
চারশত আিশ 
টাকা মা )

১২/১২/২০২৪ 
ি .

         এ য় ২০২১-২০২২ অথ বছেরর বােজট বরাে র িনধািরত াি  িবেনাদন ভাতা খাত হেত িমটােনা হেব।

৮-১২-২০২১

িবভাগীয় িহসাব র ণ কমকতা
িসেলট।

মাঃ মাইন উি ন
আ িলক খা  িনয় ক
ফান: ০৮২১-৮৪০৮৩৬

ইেমইল: rcf.slt@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৫০.০৮.০০১.২০.১৬৮০/১ তািরখ: ২৩ অ হাযণ় ১৪২৮
০৮ িডেস র ২০২১

সদয় অবগিত/ অবগিত ও েয়াজনীয় কাযােথ অ িলিপ রণ করা হেলাঃ 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র, ঢাকা।
২) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩) জলা খা  িনয় ক, িসেলট
৪) জনাব নয়ন জ ািত চাকমা, সহকারী খা  িনয় ক ও আহরণ ও য়ন কমকতার দািয় া ,, জলা খা
িনয় েকর কাযালয়, িসেলট।

৮-১২-২০২১
মাঃ মাইন উি ন 

আ িলক খা  িনয় ক

. ১


