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ন র: ৩৩.০২.০০০০.৩০৭.৩৬.০০১.২১.৮৩ তািরখ: 
০৭ ফ যা়ির ২০২২

২৪ মাঘ ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
মৎ  অিধদ েরর িন বিণত কমকতােক ১৯৫৯ সেনর িনধািরত  িবিধমালার ৩(১)(িব) িবিধ এবং তৎসহ ১৯৭৯ সােলর বাংলােদশ
সািভেসস (িচ  িবেনাদন ভাতা) িবিধ এবং অথ ম ণালয় হেত জারী ত ৩০/০৭/৭৯ ি ঃ তািরেখর অথঃ
মঃ/ িব-২/এল-১/(অংশ-১)/৭৮-৩১, ১২ লাই ১৯৯৯ তািরেখ অম/অিব/(বাং-১)/ভাতা-১৬/৯৫/১৭৬, ১৫/০৭/৯৯ ইং তািরেখর
অম/অিব/বাউ-১/িবিবধ-৩০/৯৯/১২০৭ এবং জন শাসন ম ণালেয়র ৩০/১০/৮১ ইং ইিড/এস এ আই/১২/৮১/৮১৫ অিফস ারক অ যায়ী
বিণত ৫ নং কলােম উে িখত তািরেখ  অথবা  ভােগর তািরখ হেত ১৫ (পেনর) িদন াি  িবেনাদন সহ ভােগর মােস আহিরত

ল বতেনর সমপিরমাণ টাকা াি  িবেনাদন ভাতা িহেসেব ম র করা হেলা।

: নং কমকতার নাম, পদবী ও 
কম ল

বতমান  
া তার 
তািরখ

পরবত   
া তার তািরখ

ািথত  ভােগর 
তািরখ

ল বতন অথ বরাে র খাত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
১. জনাব মাঃ হািব র রহমান 

চৗ রী
সহকারী মৎ  কমকতা

উপেজলা মৎ  কমকতার 
কাযালয়

তারাগ , রং র

১৫/১১/২০২১ ১৫/১১/২০২৪ ০৯/০২/২০২২ ি . 
হেত ২৩/০২/২০২২ 

ি . অথবা  
ভােগর তািরখ হেত 
১৫ (পেনর) িদন

৩৪,১৭০/- ১৪৪০২০৪-৩১১১৩২৮

২. জনাব মাঃ ইবেন সাঈদ
উপ-সহকারী েকৗশলী
জলা মৎ  কমকতার 

কাযালয়
রং র

২৪/০২/২০২২ ২৪/০২/২০২৫ ২৪/০২/২০২২ ি . 
হেত ১০/০৩/২০২২ 

ি . অথবা  
ভােগর তািরখ হেত 
১৫ (পেনর) িদন

১৭,৬৪০/- ১৪৪০২০৩-৩১১১৩২৮

২। উপের বিণত কমকতা িনজ িনয় ণকারী ক পে র অ েমাদন েম াি  িবেনাদন  ভাগ করেবন।
৩। কমকতাগেণর াি  িবেনাদন ভাতা মৎ  অিধদ েরর ২০২১-২০২২ আিথক সােলর াি  িবেনাদন ভাতা খােতর বরা ত অথ হেত
পিরেশা ।

৭-২-২০২২
ড. মাহাঃ সাইনার আলম

১



উপপিরচালক
ফান: ০৫২১৫৫০৪৫

ইেমইল:
ddrangpur@fisheries.gov.bd

ন র: ৩৩.০২.০০০০.৩০৭.৩৬.০০১.২১.৮৩/১(৮) তািরখ: ২৪ মাঘ ১৪২৮
০৭ ফ যা়ির ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা: 
১) মহাপিরচালক, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা।
২) জলা মৎ  কমকতা, রং র।
৩) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, রং র।
৪) উপেজলা মৎ  কমকতা, তারাগ , রং র।
৫) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, তরাগ , রং র।
৬) জনাব মাঃ হািব র রহমান চৗ রী, সহকারী মৎ  কমকতা, তারাগ , রং র।
৭) জনাব মাঃ ইবেন সাঈদ, উপসহকারী েকৗশলী, জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, রং র।
৮) দ র নিথ।

৭-২-২০২২
মা: মন ল ইসলাম
সহকারী পিরচালক
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