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াপক:
উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, পসা, লনা।

িবষয:় জনাবজনাব   ফ িকরফ িকর   মাশারফমাশারফ   হ ােসনহ ােসন ,  ,  া না ন   সহকারীসহকারী  সেটলেমসেটলেম   অিফসারঅিফসার --এরএর   আ েতািষকআ েতািষক  ওও
অবসরঅবসর   ভাতাভাতা   ম িরম ির   দানদান ।।

: িম রকড ও জিরপ অিধদ েরর ারক ন র...০০৮, তািরখ: ০৮/০১/২০২০ ি া ।

        উপ  িবষেয় লনা জানাল সেটলেম  অিফেসর অধীন পসা উপেজলা সেটলেম  অিফেসর া ন সহকারী
সেটলেম  অিফসার জনাব ফিকর মাশারফ হােসন- ক ০২/০১/২০১৮ তািরখ থেক সরকাির চাকির হেত অবসর হেণর আেদশ
দান করা হেয়েছ। ার আ েতািষক ও অবসর ভাতা ম িরর জ  িনধািরত ফরেমর আেবদন সিচব, িম ম ণালয় মেহাদয়

ক ক অ েমািদত হেয়েছ।    
    ২।   জনাব ফিকর মাশারফ হােসন, া ন সহকারী সেটলেম  অিফসার,  উপেজলা সেটলেম  অিফস, পসা, লনা- ক
সরকাির পাওনা বাবদ ৭১,৭৫০/- টাকা আদায়/ কতন বক (৩৩,৫২,৩৬৫ - ৭১,৭৫০)=৩২,৮০,৬১৫/-( বি শ ল  আিশ হাজার
ছয়শত পেনর) টাকা আ েতািষকসহ িবিধ মাতােবক অবসর ভাতা দােনর ম িরর আেদশ িনেদশ েম দান করা হেলা।
   ৩।  সংি  কমকতার চাকির বিহ ও েয়াজনীয় অ া  কাগজািদ পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  এইসে  রণ করা
হেলা।
সং ি  : ১৩ ( তর) ফদ ও ল চাকির বিহ-১ ।

...

৩০ -১-২০ ২০

এম. এম আিরফ পাশা
উপসিচব

ন র: ৩১.০০.০০০০.০৩৬.১৩.০০২.১৮.১৯/১(৮) তািরখ: ১৬ মাঘ ১৪২৬
৩০ জা য়াির ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, িম রকড ও জিরপ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা।
২) জানাল সেটলেম  অিফসার, জানাল সেটলেম  অিফস, লনা।
৩) সিচেবর একা  সিচব, িম ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) সহকারী সেটলেম  অিফসার, উপেজলা সেটলেম  অিফস, পসা, লনা।

১



৫) সহকারী া ামার, আইিস  শাখা, িম ম ণালয ়(প  িম ম ণালেয়র ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৬) জনাব ফিকর মাশারফ হােসন, া ন সহকারী সেটলেম  অিফসার, উপেজলা সেটলেম  অিফস, পসা, লনা।
বতমান কানা- ডাঃ আব ল জ ার সড়ক, পি ম বািনয়া খামার, ডাকঘর- লনা িব িব ালয়-৯২০৮, থানা-
সানাডা া, জলা- লনা।
৭) সিচব (জিরপ) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, িম ম ণালয়।
৮) অিফস কিপ/ মা ার কিপ, িম ম ণালয়।
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