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ন র:
৩১.০৩.০০০০.০০২.১৮.০৩৮.১৭.৫০২

তািরখ: 
০৫ জলুাই ২০১৮

২১ আষাঢ় ১৪২৫

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
    ফিরদপুর জােনর অধীন শরীয়তপুর জলার গাসাইরহাট উপেজলা সেটলেম ট অিফেসর জনাবজনাব
মাহা দমাহা দ  আব সআব স  সালামসালাম, , াফটসম ান-কাম-এিরয়া-ইি েমটর-কাম-িসট-িকপার এর জ  তািরখ

১৮১৮//০৮০৮//১৯৫৯১৯৫৯ ি . তািরখ হওয়ায় ১৭/০৮/২০১৮ ি . তািরখ তার বয়স ৫৯ (উনষাট) বছর পূণ হেব
িবধায় ১৯৫৯ সেনর িনধািরত ছিুট িবিধমালার ৩(১) িব (i) (ii) (iii) ধারা ও The Public Servents

Retirement) Act 1974 এর Section-7 (২০১০ সেনর ০৫ নং আইন ারা 4Aও 07 ধারা
িত হািপত) অ যায়ী ১৭১৭//০৮০৮//২০১৮২০১৮  ি .ি .তািরেখতািরেখ  অবসরঅবসর  দানসহদানসহ  ১৮১৮//০৮০৮//২০১৮ি .২০১৮ি .  তািরখতািরখ  হেতহেত

১৭১৭//০৮০৮//২০১৯২০১৯  ি .তািরখি .তািরখ  পয  ০১ (এক) বছেরর অবসর-উ র ছিুট (Post-Retirement Leave) ম রু
করা হল। 
    ০২। সংি  কমচারীর অবসর-উ র ছিুটর অিতির  ১৫ মাস ১৯ িদন গড় বতেনর ছিুটর সােথ
৩২ মাস ১৬ িদন অধগড় বতেন ছিুটেক ১৬ মাস ০৮ িদন পূণগড় বতেন ছিুটেত পা িরত কের
সবেমাট ৩১৩১  মাসমাস  ২৭২৭  িদনিদন  গড় বতেন ছিুট থেক অথ ম ণালেয়র ২১/০১/১৯৮৫ ি . তািরেখর
এম,এফ/এফিড/ র -২/িলভ-১৬/৮৪/১৯৩ নং ারক এবং ১৫/১২/২০১৫ি . তািরেখর জাতীয় বতন

েলর ১০ নং অ ে েদর ২ (খ) অ যায়ী সবেশষ মািসক মলূ বতেনর সমহাের ১৮১৮ ( (আঠারআঠার) ) মােসর
মলূ বতেনর সমপিরমান অথ এককালীন থাক ম রুী াপন করা হল।    
   ০৩। অথ ম ণালয় হেত ০৬/০৪/২০১০ি . তািরেখ জািরকতৃ অম/অিব/পিব-১)/চাঃিবঃ-৩/২০১০
(অংশ-৩)-৬২ ন র াপন অ যায়ী িতিন অবসর এবং িপ আর এল কালীন িবধািদ াপ  হেবন।

৮-৭-২০১৮

মিতন-উল হক
মহাপিরচালক

ফান: ০২-৮১৭০৪৮৫
ইেমইল: dg@dlrs.gov.bd

ন র:
৩১.০৩.০০০০.০০২.১৮.০৩৮.১৭.৫০২/১

তািরখ: ২১ আষাঢ় ১৪২৫
০৫ জলুাই ২০১৮

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইলঃ 
১) উপ-পিরচালক (অথ ও বােজট), ভিূম রকড ও জিরপ অিধদ র, তজগাঁও, ঢাকা।
২) জানাল সেটলেম ট অিফসার, ফিরদপরু। তার ০৭/০৬/২০১৮ি . তািরেখর ৩৬৯ নং

১



ারেক মলূ চা ির বিহ ফরত দান করা হল।
৩) জলা িহসাব র ণ কমকতা, শরীয়তপরু।
৪) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, গাসাইরহাট, শরীয়তপরু।
৫) সহকারী সেটলেম ট অিফসার, গাসাইরহাট, শরীয়তপরু
৬) জনাব মাহা দ আব স সালাম, াফটসম ান-কাম-এিরয়া-ইি েমটর-কাম-িসট-িকপার,
উপেজলা সেটলেম ট অিফস, গাসাইরহাট, শরীয়তপরু।
৭) আইিসিট কমকতা, ভিূম রকড ও জিরপ অিধদ র । [ ওেয়বসাইেট কােশর জ
অ েরাধ করা হল ]
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ত য় দাস
উপপিরচালক ( শাসন)
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