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ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০১৬.১৩.০০১.২০.১৩৪ তািরখ: 
২৩ ফ য়াির ২০২০

১০ ফা নু ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
     সরকাির আবাসন পিরদ েরর িনরাপ া হরী জনাব রাজা িময়া এর চাকির বিহেত িলিপব  জ
তািরখ-২৪-০২-১৯৬১ ইং িহেসেব ২৩-০২-২০২০ ইং তািরখ তার বয়স ৫৯ বছর পণূ হেব িবধায়
সরকাির চাকির আইন,২০১৮(২০১৮ সেনর ৫৭ নং আইন) এর ধারা(১)(ক) অ যায়ী ২৩-০২-২০২০
তািরখ থেক তােক সরকাির চাকির হেত অবসর দান করা হেলা এবং ২৪-০২-২০২০ হেত
২৩-০২-২০২১ তািরখ পয  তার অ েল অবসেরা র ছুিট (িপআরএল) িনেদশ েম ম রু করা হেলা।  

০২।      তার চাকির বিহেত িলিপব  ছুিটর িহসাব অ যায়ী ২৩-০২-২০২০ তািরখ পয  তার অ েল
পনূগড় বতেন ০১(এক) বৎসর ০৮(আট) মাস ১৭(সেতর) িদন এবং অধগড় বতেন ০২( ই) বৎসর
০৬(ছয়) মাস ২৭(সাতাশ) িদন ছুিট মজদু রেয়েছ। তার অধ গড় বতেনর ছুিটেক পনূ গড় বতেন পা র
করা হেল পনূ গড় বতেন ছুিটর পিরমান দাড়ায় ০৩(িতন) বৎসর ০১(এক)িদন।  জাতীয় বতন

ল/২০১৫ অ যায়ী তার মলু বতন ১৬,২৪০/-টাকা িহেসেব ১৮ মােসর ল া া ট অথাৎ
(১৬,২৪০X১৮)=২,৯২,৩২০/-( ইল  িবরান ই হাজার িতনশত িবশ) টাকা ম রু করা হেলা। 

০৩।     িতিন িবিধ অ যায়ী অবসর ও অবসেরা র ছুিটকালীন িবধািদ াপ  হেবন।

এ আেদশ তার চাকির বিহেত িলিপব  হেব।        

২৩-২-২০২০

মাহা দ িজ রু রহমান
উপ পিরচালক

ফান: +৮৮০২৯৫৪৬৩১১
ফ া : +৮৮০২৯৫৪৬৪৬৩

ইেমইল: adminsec@doga.gov.bd

ন র:
২৫.৪৩.০০০০.০১৬.১৩.০০১.২০.১৩৪/১(৮)

তািরখ: ১০ ফা নু ১৪২৬
২৩ ফ য়াির ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 

১



১) চীফ একাউ টস এ ড িফ া  অিফসার,চীফ একাউ টস এ ড িফ া  অিফসােরর কাযালয়, গহৃায়ন ও
গণপতূ ম ণালয়, ২য় ১২তলা সরকাির অিফস ভবন, স নবািগচা,ঢাকা।
২) সহকারী পিরচালক, ভাড়া আদায় ১ শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৩) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৪) সহকারী পিরচালক, এ,িব,িস শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৫) ধান সহকারী, শাসন ( ক ীয়) শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৬) িহসাব র ক, ক াশ ও িবল শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৭) সহকারী িহসাব র ক( কাষাধ ে র দািয় া ) , সরকাির আবাসন পিরদ র,বাংলােদশ
সিচবালয়,,ঢাকা।
৮) জনাব রাজা িময়া, িনরাপ া হরী, সরকাির আবাসন পিরদ র, বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা। ায়ী
িঠকানাঃ বেজরগাঁও, ডাকঘর-িমনার বাড়ী, থানা-ব র, জলা-নারায়নগ ।
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আ ু া -আল- নামান
সহকারী পিরচালক
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