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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
া সবা িবভাগ
পার-১ অিধশাখা
া ও পিরবার কল াণ ম ণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
www.mohfw.gov.bd
ারক নং ৪৫.০০.০০০০.১৪৭.১৩.০৫৩.১৯-৪২১

তািরখঃ ১৬-০৬-২০২০
াপন
ডাঃ মাশাররফ হােসন (৪০০৩৯), সহকাির অধ াপক, মিডিসন, ওএসিড, া অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা, সংযু ঃ চ াম মিডেকল কেলজ, চ াম এর অনু েল- গণকমচারী
(অবসর) আইন, ২০১৮ এর ৪৩ ধারা মাতােবক ০১.০১.২০২০ ি ঃ তািরখ থেক সরকাির চা ির হেত
ায় অবসর দান এবং তাঁর অনু েল ০২.০১.২০২০ ি ঃ হেত
০১.০১.২০২১ ি ঃ তািরখ পয ০১ (এক) বছেরর অবসেরা র ছু (িপ.আর.এল) এবং তাঁর অিজত ছু র াপ তা অনুযায়ী ১৮ (আঠার) মােসর মুল বতেনর সমপিরমাণ অথ
লা
া ম ুর করা হেলা।

িতিন অথ িবভাগ হেত জারীকৃ ত িনেদশনা অনুযায়ী লা

া সহ অবসর এবং অবসেরা র ছু কালীন সুিবধািদ াপ হেবন।

রা পিতর আেদশ েম,

(শামীমা নাসরীন)
উপসিচব (পার-১)
ফান নংঃ ০২-৯৫৭৭৯৮৪
ইেমইলঃdsper1@hsd.gov.bd
ারক নংঃ ৪৫.০০.০০০০.১৪৭.১৩.০৫৩.১৯-৪২১
অনুিলিপ অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জন

তািরখঃ ১৬-০৬-২০২০
রণ করা হেলাঃ

1. মহাপিরচালক, া অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা।
2. অধ /পিরচালক, .........................................................................................।
3. উপ-পিরচালক, বাংলােদশ ফরমস ও কাশনা অিধদ র, তজগাঁও, ঢাকা। তাঁেক
াপন গেজেট কােশর জন অনুেরাধ করা হেলা।
4. পিরচালক, এমআইএস, া অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা।
5. ধান িহসাবর ণ কমকতা, া ও পিরবার কল াণ ম ণালয়, িসিজএ ভবন, স ন বািগচা, ঢাকা।
6. িবভাগীয় িহসাব িনয় ক,.........................................
7. িসে ম এনািল , া সবা িবভাগ, া ও পিরবার কল াণ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। ( াপন ওেয়বসাইেট কােশর জন অনুেরাধ করা হেলা)।
8. ডাঃ মাশাররফ হােসন (৪০০৩৯), সহকাির অধ াপক, মিডিসন, ওএসিড, া অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা, সংযু ঃ চ াম মিডেকল কেলজ, চ াম।

(শামীমা নাসরীন)
উপসিচব (পার-১)
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তািরখঃ ১৬-০৬-২০২০
াপন
ডাঃ নািছমা আ ার (৩৮১৭২), অধ াপক, মাইে াবােয়ালিজ, চ াম মিডেকল কেলজ, চ াম এর অনু েল- গণকমচারী (অবসর) আইন, ২০১৮ এর ৪৩ ধারা মাতােবক
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ায় অবসর দান এবং তাঁর অনু েল ১২.১১.২০১৯ ি ঃ হেত ১১.১১.২০২০ ি ঃ তািরখ পয ০১ (এক) বছেরর
অবসেরা র ছু (িপ.আর.এল) এবং তাঁর অিজত ছু র াপ তা অনুযায়ী ১৮ (আঠার) মােসর মুল বতেনর সমপিরমাণ অথ লা
া ম ুর করা হেলা।

িতিন অথ িবভাগ হেত জারীকৃ ত িনেদশনা অনুযায়ী লা

া সহ অবসর এবং অবসেরা র ছু কালীন সুিবধািদ াপ হেবন।

রা পিতর আেদশ েম,

(শামীমা নাসরীন)
উপসিচব (পার-১)
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অনুিলিপ অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জন

তািরখঃ ১৬-০৬-২০২০
রণ করা হেলাঃ

1. মহাপিরচালক, া অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা।
2. অধ /পিরচালক, .........................................................................................।
3. উপ-পিরচালক, বাংলােদশ ফরমস ও কাশনা অিধদ র, তজগাঁও, ঢাকা। তাঁেক
াপন গেজেট কােশর জন অনুেরাধ করা হেলা।
4. পিরচালক, এমআইএস, া অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা।
5. ধান িহসাবর ণ কমকতা, া ও পিরবার কল াণ ম ণালয়, িসিজএ ভবন, স ন বািগচা, ঢাকা।
6. িবভাগীয় িহসাব িনয় ক,.........................................
7. িসে ম এনািল , া সবা িবভাগ, া ও পিরবার কল াণ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। ( াপন ওেয়বসাইেট কােশর জন অনুেরাধ করা হেলা)।
8. ডাঃ নািছমা আ ার (৩৮১৭২), অধ াপক, মাইে াবােয়ালিজ, চ াম মিডেকল কেলজ, চ াম ।

(শামীমা নাসরীন)
উপসিচব (পার-১)
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