
1/24/2021 ডাক (৪৭) | অিফস ব�ব�াপনা

https://mofood.nothi.gov.bd 1/2

 

 

 গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
খা� ম�ণালয় 

(সং�া �শাসন শাখা) 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mofood.gov.bd

 

 

ন�র: ১৩.০০.০০০০.০২২.১৩.০৩৭.২০.১২ তািরখ: 
১০ জা�য়াির ২০২১

২৬ �পৗষ ১৪২৭

��াপন

    খা� অিধদ�রাধীন জনাব �মাঃ শাম�ল �দা, উপেজলা খা� িনয়�ক, রামগিত, ল�ী�র-�ক সরকাির চা�ির আইন ২০১৮ (২০১৮ সেনর
৫৭ নং আইন) এর ধারা ৪৩ (১) (ক) অ�যায়ী ৩০/১২/২০২০ ি�. তািরখ হেত সরকাির চা�ির �থেক অবসর �দান করা হেলা:

কম �কত�ার নাম, পদবী ও বত�মান কম ��ল এসএসিস/সমমােনর সা� �িফেকট
অ�যায়ী জ� তািরখ

অবসর �হেণর তািরখ অবসর উ�র ��র �ময়াদকাল

জনাব �মা: শাম�ল �দা
উপেজলা খা� িনয়�ক

রামগিত, ল�ী�র

৩১/১২/১৯৬১ ি� ৩০/১২/২০২০ি�. ৩১/১২/২০২০ ি�. 
হেত

৩০/১২/২০২১ ি�.

২। জাতীয় �বতন ��ল, ২০১৫ এর অ�ে�দ ১০ এর উপ-অ�ে�দ ২(খ) অ�সাের অবসর উ�র ��র (িপআরএল) অিতির� �� পাওনা থাকায়
িপআরএল �ব � মািসক �ল �বতেনর িভি�েত তার অ��েল ১৮ (আঠার) মােসর �ল �বতেনর সমপিরমান অথ � লা��া�সহ (�� নগদায়ন)
৩১/১২/২০২০ ি�. হেত ৩০/১২/২০২১ ি�. পয �� ০১ (এক) বছেরর অবসেরা�র �� (িপআরএল) ম�র করা হেলা।

৩। িতিন িবিধ অ�যায়ী অবসর ও অবসেরা�র ��কালীন �িবধািদ �া� হেবন।

৪। যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম এ আেদশ জাির করা হেলা। 

রা�পিতর আেদশ�েম,

১০-১-২০২১

�মাঃ মিশউর রহমান খান
িসিনয়র সহকারী সিচব

�ফান: +৮৮০২৯৫৪০১১২
ফ�া�: +৮৮০২৯৫১৫০২৪

ইেমইল:
sasestabadmin@mofood.gov.bd
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ন�র: ১৩.০০.০০০০.০২২.১৩.০৩৭.২০.১২/১(৮) তািরখ: ২৬ �পৗষ ১৪২৭

১০ জা�য়াির ২০২১

অ�িলিপ সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� ��রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, খা� অিধদ�র, ১৬, আ�ল গিণ �রাড, ঢাকা।
২) পিরচালক, �শাসন িবভাগ, খা� অিধদ�র, ১৬, আ�ল গিণ �রাড, ঢাকা।
৩) পিরচালক, িহসাব ও অথ � িবভাগ, খা� অিধদ�র, ১৬, আ�ল গিণ �রাড, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও �কাশনা অিফস, �তজগ�ও, ঢাকা (বাংলােদশ �গেজেটর পরবত� সং�ায় �কােশর অ�েরাধসহ)
৫) ��া�ামার, আইিস� �সল, খা� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (ম�ণালেয়র ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)
৬) �জলা খা� িনয়�ক, ল�ী�র।
৭) উপেজলা িহসাব র�ণ কম �কত�া, রামগিত, ল�ী�র।
৮) জনাব �মাঃ শাম�ল �দা, উপেজলা খা� িনয়�ক, রামগিত, ল�ী�র।


