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১৪ নেভ র ২০১৮

৩০ কািতক ১৪২৫

িবষয়: াি িবেনাদনাি িবেনাদন  ছুিটছুিট  ওও  ভাতাভাতা  ম রুম রু।।
      
        সরকািরসরকাির  আেদশআেদশ  নংনং  অমঅম//অিবঅিব((বাবা --৪৪))এফিবএফিব--১২১২//৮৬৮৬//২৯২৯  তািরখতািরখ  ০৩০৩//০৭০৭//১৯৮৮১৯৮৮  এবংএবং ( ( Bangladesh Bangladesh
Services (Recreation Allowance) Rules,1979Services (Recreation Allowance) Rules,1979  এরএর  িবধানিবধান  এবংএবং  মম  ওও  কমসং ানকমসং ান  ম ণালেয়রম ণালেয়র
১১১১//৯৯//১৪১৪  তািরেখরতািরেখর  ৪০.০০.০০০০.০১১.০০৩.০৯০.২০১৩৪০.০০.০০০০.০১১.০০৩.০৯০.২০১৩--৯৪৭৯৪৭  নংনং  অিফসঅিফস  আেদশআেদশ  মাতােবকমাতােবক  িন বিণতিন বিণত
কমকতােককমকতােক  ১৫১৫ ( (পেনরপেনর) ) িদেনরিদেনর  ািাি িবেনাদনিবেনাদন  ছিুটছিুট  এবংএবং  পূববতীপূববতী  মােসমােস  আহিরতআহিরত  মলূেবতনমলূেবতন  এরএর  সমপিরমাণসমপিরমাণ  অথঅথ
ভাতাভাতা  িহেসেবিহেসেব  ম রুীম রুী  সরকািরসরকাির  আেদশআেদশ  এত ারাএত ারা  াপনাপন  করাকরা  হেলাঃহেলাঃ

কমকতারকমকতার  নামনাম, , পদবীপদবী  ওও  কম লকম ল আেবদেনরআেবদেনর  তািরখতািরখ াপ তাাপ তা  অ যায়ীঅ যায়ী  বতমানবতমান  ািাি িবেনাদনিবেনাদন  
ছিুটছিুট  ম েুররম েুরর  তািরখতািরখ

বগম রাখসানা চৗধুরী,
উপ-পিরচালক,

ম কল াণ ও িবেনাদন,
ম অিধদ র, ধান কাযালয়, 

ঢাকা।

০১০১//১১১১//২০১৮২০১৮ ১৮১৮//১১১১//২০১৮২০১৮  হেতহেত ০২০২//১২১২//২০১৮২০১৮

তািরখতািরখ  পযপয   ১৫১৫ ( (পেনরপেনর) ) িদনিদন।।

২২।   ।   এএ  ব য়ব য়  মম  অিধদ েররঅিধদ েরর  পিরচালনাপিরচালনা  কাডকাড  নংনং  ১৩১০২০১১১৮৭৫৯১৩১০২০১১১৮৭৫৯  এরএর  আওতাধীনআওতাধীন  অথৈনিতকঅথৈনিতক  কাডকাড  নংনং
৩১১১৩২৮৩১১১৩২৮  াি িবেনাদনাি িবেনাদন  ভাতাভাতা  কােডকােড  ২০১৮২০১৮--২০১৯২০১৯  অথঅথ  বছেররবছেরর  বরা কতৃবরা কতৃ  অথঅথ  হেতহেত  িনবাহিনবাহ  করাকরা  হেবহেব।।

১৮-১১-২০১৮

ধান িহসাব র ণ কমকতা,  ম ও কমসং ান 
ম ণালয়,  িসিজএ ভবন, স ন বািগচা, ঢাকা।

িশবনাথ রায়
মহাপিরচালক

ফান: ৯৫৫৫৫৩৭
ফ া : ৯৫৫৮১৭৯

ইেমইল: dgdeptoflabour@gmail.com

ারক ন র: ৪০.০২.০০০০.০৩১.৪৫.০০১.৯৫.৩১৯/১(৭) তািরখ: ৩০ কািতক ১৪২৫
১৪ নেভ র ২০১৮

১



সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিরচালক ( মিডেকল), ম অিধদ র
২) বগম রাখসানা চৗধুরী, উপ পিরচালক, ম কল াণ ও িবেনাদন শাখা, ম অিধদ র, ধান
কাযালয়, ঢাকা।
৩) উপপিরচালক, উপ-পিরচালক ( ম কল াণ ও িবেনাদন), ম অিধদ র, ধান কাযালয়,
ঢাকা।
৪) উ মান সহকারী (চলিত দািয় ), ম কল াণ ও িবেনাদন শাখা , ম অিধদ র, ধান
কাযালয়, ঢাকা।
৫) সহকারী পিরচালক , (িডিডও), ম অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৬) িহসাব র ণ কমকতা, িহসাব শাখা, ম অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৭) অিফস কিপ।

১৮-১১-২০১৮

মাহা দ আিম ল হক 
পিরচালক
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