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অিবলে  
সীিমত

ারক ন র: ৩০.৩২.০০০০.০২২.০২.১০০.১৮.১২৩ তািরখ: 
৩০ অে াবর ২০১৮

১৫ কািতক ১৪২৫

িবষয:় অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

অথ ম ণালয়-এর  (বা বায়ন অ বিভাগ) ক ক তািরখ: ০১ পৗষ ১৪২২ ব া /১৫ িডেস র ২০১৫ ি া -এ জাির ত আদেশ
এবং Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979-এর িবধান অ সরেণ িন বিণত কম
কতার  ১৫ (পেনর) িদেনর াি  বিনোদন  ও ০১ (এক) মােসর ল  বতেনর সম পিরমান অথ াি  িবেনাদন ভাতা
ক পে র  অ েমাদন েম ম রী দান করা হেলা।
নং কমকতা/কমচারীর নাম ও পদবী  া তার তািরখ  দােনর তািরখ
১            ২                         ৩
১। জনাব আ ল হািলম তা কদার (৬১৬), 

িহসাব র ণ কমকতা, মােটল উপল, 
বাপক, ক বাজার।

৬/১১/২০১৮তািরখ
 হেত ২০/১১/২০১৮ তািরখ 
পয
 ১৫ (পেনর) িদন

৬/১১/২০১৮ তািরখ হেত ২০/১১/২০১৮ তািরখ 
পয  ১৫ (পেনর)বা  ভােগর তািরখ হেত 
১৫ (পেনর) িদন।

২। উে , এই ভাতা একবার উে ালন করা হেল পরবত কােল বতন িনধারণজিনত (Pay Fixation) কারেণ সংি  কমচারী
কান বেকয়া া  হেবন না এবং এত তীত চাকিরকালীন  নগদায়েনর িবধা া  হেবন না।

৩। সং ার ২০১৮-২০১৯ অথবছেরর বতন-ভাতািদ খাত থেক উ  াি  িবেনাদন ভাতা িনবাহ করা হেব।

৩১-১০ -২০ ১৮

জনাব আ ল হািলম তা কদার, িহসাব র ণ কমকতা, 
মােটল উপল, বাপক, ক বাজার। 

এস. এম. মা ন কিবর সরকার
মহা ব াপক

ারক ন র: ৩০.৩২.০০০০.০২২.০২.১০০.১৮.১২৩/১(৩) তািরখ: ১৫ কািতক ১৪২৫
৩০ অে াবর ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ব াপক (অথ ও িহসাব), অথ ও িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
২) ব াপক, আইিস  িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৩) জনাব মাহা দ সরওয়ার উি ন, ইউিনট ব াপক, মােটল উপল, বাপক, ক বাজার।

৩১-১০ -২০ ১৮

হা দ মঈনউি ন হায়াত 
ব াপক

১



২


