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�ারক ন�র: ৫৬.০৪.০০০০.০০৮.০৮.০০১.১৮.৫৩৩ তািরখ: 
 

২০ �ন ২০২২

৬ আষাঢ় ১৪২৯

িবষয়: “�াি� িবেনাদন” �� এবং ভাতা ম�রী।
উপ� �� িবষেয় আিদ� হেয় িনধ �ািরত �� িবিধমালা ১৯৫৯ এর ৩(১) িব (২) উপিবিধ, The Bangladesh Service (Recreation
Allowance)\rules, 1979-এর িবিধ-৪ এবং অথ � িবভােগর বা�বায়ন-১ শাখা �থেক জাির�ত ১২/০৭/৯৯ ি�ঃ তািরেখর অম/অিব (��-১)/ভাতা-১৬/৯৫-১৭৬

ন�র অিফস �ারক অ�যায়ী ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�েরর িনে�া� কম �কত�ার নােমর পাে�� ০৩ ন�র কলােম বিণ �ত তািরখ হেত অথবা �� �ভােগর তািরখ হেত
১৫ (পেনর) িদন �াি� ও িচ� িবেনাদন �� ম�রসহ ০১ (এক) মােসর আহিরত �ল �বতেনর সমপিরমান অথ � �াি�িবেনাদন ভাতা িহেসেব উে�ালন করার অ�মিত �দান

করা হেলাঃ

কম �কত�ার নাম, পদবী ও কম ��ল �� আেবদেনর
তািরখ

ম�ির�ত ��র সময় ম�ির�ত ভাতার পিরমাণ

০১ ০২ ০৩ ০৪

জনাব  �মাহাঃ শহী�ল ইসলাম,
সহকারী  ��া�ামার,
উপেজলা কায �ালয়,  আেটায়ারী,
প�গড়।

৩১/০৫/২০২২ ি�ঃ

১৬/০৬/২০২২ হেত ৩০/০৬/২০২২ ি�: 
পয �� 

অথবা
�� �ভােগর ��ত তািরখ হেত ১৫ (পেনর)
িদন 

০১(এক) মােসর �ল �বতেনর সমপিরমান
অথ �

 ০২।    উপেরা� কম �কত�া ��েত যাওয়ার �েব � ত�র িনয়�ণকারী কম �কত�ার অ�মিত �হণ করেবন এবং পরবত�েত এই �� �ভােগর ��ে� যথাযথ

ক��পে�র অ�মিত সােপে� �� �ভাগ করেত হেব।

 ০৩।    এ �য় ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�েরর সংি�� খাত হেত িনব �াহ করা হেব। এেত যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন রেয়েছ।

২১-৬-২০২২

�ধান িহসাবর�ণ কম �কত�া,ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ, 
�স�নবািগচা, ঢাকা

�মাঃ িফেরাজ সরকার

উপ-পিরচালক

�ফান: +৮৮০ ২৪১ ০২৪০৭০
ইেমইল: ddadmin@doict.gov.bd

�ারক ন�র: ৫৬.০৪.০০০০.০০৮.০৮.০০১.১৮.৫৩৩/১(১২) তািরখ: 
 

৬ আষাঢ় ১৪২৯

২০ �ন ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 



১) অিতির� মহাপিরচালক, অিতির� মহাপিরচালক, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র

২) পিরচালক, অথ � ও �শাসন, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
 

৩) মাননীয় �িতম�ীর একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র , ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ (�িতম�ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
 ৪) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব (অিতির� দািয়�), িসিনয়র সিচেবর দ�র, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ (িসিনয়র সিচব

মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)

৫) উপ-পিরচালক, অথ �, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
 

৬) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, আেটায়ারী, প�গড়
 ৭) ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, প�গড়

 
৮) ওেয়বসাইট এ�াডিমিনে�টর, িসে�ম ও �িশ�ণ, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র (ওেয়বসাইেট �কােশর জ�)

৯) আয়ন-�য়ন কম �কত�া (িড.িড.ও), ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, আইিস� টাওয়ার, আগারগ�ও, ঢাকা।
 

১০) উপেজলা িহসাবর�ণ কম �কত�া, আেটায়ারী, প�গড়।
 ১১) সহকারী ��া�ামার, সহকারী ��া�ামার এর দ�র, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, আেটায়ারী, প�গড়

 
১২) মহাপিরচালেকর �ি�গত সহকারী, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭ (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয়

অবগিতর জ�)
 

২১-৬-২০২২
�মাঃ িফেরাজ সরকার 

 
উপ-পিরচালক


