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াপন
জনাব মাঃ শাহজাহান আলী, িসিনয়র সহকারী পিরচালক, উপপিরচালেকর কাযালয়, মৎ অিধদ র,
খুলনা িবভাগ, খুলনা - ক সরকাির কমচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সেনর ১২ নং আইন) এর ৪ ধারা
অ যায়ী ১১/০৩/২০১৯ তািরখ থেক সরকাির চাকির হেত অবসর দান করা হেলা।
০২। তঁার অ েল ১৮ (আঠার) মােসর মূল বতেনর সমপিরমাণ অথ লা
থেক ০১ (এক) বছেরর অবসর উ র ছুিট (িপ.আর.এল) ম ুর করা হেলা।
০৩।

া টসহ ১২/০৩/২০১৯ তািরখ

িতিন িবিধ অ যায়ী অবসর এবং অবসরউ র ছুিটকালীন িবধািদ াপ হেবন।

০৪। কমকতার িনকট রি ত দািয় ভার উপপিরচালক, মৎ
হ া র করেবন।

অিধদ র, খুলনা িবভাগ, খুলনা-এর িনকট

রা পিতর আেদশ েম,

২৩-১-২০১৯

বগম হাফছা বগম
উপ-সিচব
ন র: ৩৩.০০.০০০০.১২৬.০১.১৭৫.১৯-৩১
তািরখ: ৯ মাঘ ১৪২৫
২২ জা য়াির ২০১৯
/১(৯)
অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ
রণ করা হইল:
১) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মৎ অিধদ র
২) উপ-পিরচালক, বাংলােদশ সরকারী মু ণালয়, তজগঁাও, ঢাকা ( গেজেটর পরবতী সংখ ায় কােশর
অ েরাধসহ)।
৩) িতম ীর একা সিচব, িতম ীর দ র, মৎ ও ািণস দ ম ণালয় ( িতম ী মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
৪) সিচেবর একা সিচব , সিচেবর দ র, মৎ ও ািণস দ ম ণালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
১

৫) উপপিরচালক, মৎ অিধদ , খুল না িবভাগ, খুল না।
৬) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, খুল না িবভাগ, খুল না।
৭) িসে ম এনািল , আইিসিট সল, মৎ ও ািণস দ ম ণালয় (ওেয়বসাইেট কােশর
অ েরাধসহ)।
৮) জনাব মাঃ শাহজাহান আলী, িসিনয়র সহকারী পিরচালক, মৎ অিধদ র, খুল না িবভাগ, খুল না।
৯) যু -সিচব , মৎ অ িবভাগ, মৎ ও ািণস দ ম ণালয়

২

