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ন র: ৩১.০০.০০০০.০৩৬.১৩.০০৭.২০.১৮ তািরখ: 
৩০ জা য়াির ২০২০

১৬ মাঘ ১৪২৬

াপনাপন
       ব ড়া জানাল সেটলেম  অিফেসর অধীন জয় রহাট জলার আে ল র উপেজলা সেটলেম  অিফেসর সহকারী
সেটলেম  অিফসার জনাব এ. ক. এম. জািহ ল বারী- ক সরকাির চাকির আইন, ২০১৮ (২০১৮ সােলর ৫৭ ন র আইন) এর

৪৩(১)(ক) ধারামেত ৩১/১২/২০১৯ ি া  তািরখ থেক সরকাির চাকির হেত অবসর হেণর অ মিতসহ ০১/০১/২০২০ তািরখ
হেত ৩১/১২/২০২০ ি া  তািরখ পয  ০১ (এক) বৎসর অবসেরা র  (িপ. আর. এল) ম র করা হেলা।       
     ০২।  ার িব ে  অিভেযাগ িবষেয় কায ম চলমান থাকায় ১৮ (আঠার) মােসর ল বতেনর সমপিরমান অথ লা া
ম র িগত রাখা হেলা।

রা পিতর আেদশ েম,

৩০ -১-২০ ২০

এম. এম আিরফ পাশা
উপসিচব

ন র: ৩১.০০.০০০০.০৩৬.১৩.০০৭.২০.১৮/১(১১) তািরখ: ১৬ মাঘ ১৪২৬
৩০ জা য়াির ২০২০

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, িম রকড ও জিরপ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা। (সংি  কমকতার িব ে  আনীত অিভেযােগর িবষেয়
িক ব া হণ করা হেয়েছ তা জানােনার অ েরাধসহ)।
২) মহাপিরচালক, ণ ও কাশনা অিধদ র, তজ াও, ঢাকা ( াপন  গেজেটর পরবত  সং ায় কােশর
অ েরাধসহ)।
৩) জানাল সেটলেম  অিফসার, জানাল সেটলেম  অিফস, ব ড়া।
৪) সিচেবর একা  সিচব, িম ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) ধান িহসাবর ণ কমকতা, িম ম ণালয়, ৭১, রানা প ন, ঢাকা।
৬) সহকারী া ামার, আইিস  শাখা, িম ম ণালয়
৭) সহকারী সেটলেম  অিফসার, উপেজলা সেটলেম  অিফস, আে ল র, জয় রহাট, ব ড়া জান।
৮) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, আে ল র, জয় রহাট।

১



৯) জনাব এ. ক.এম জািহ ল বারী, সহকারী সেটলেম  অিফসার, উপেজলা সেটলেম  অিফস, আে ল র, জয় রহাট।
১০) ি গত কমকতা, সিচব (জিরপ), িম ম ণালয।়
১১) অিফস কিপ/ মা ার কিপ, িম ম ণালয়।
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