
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয় 

বিরশাল িবভাগ 
াব রাড, বিরশাল

www.food.barisaldiv.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.০৮.০২৮.১৬.২১৯০ তািরখ: 
১৭ আগ  ২০২২

২ ভা  ১৪২৯

িবষয:় া িা ি   িবেনাদনিবেনাদন     ওও  ভাতাভাতা   ম রীম রী।।
: জলা খা  িনয় ক, বিরশাল এর ০৭/০৮/২০২২ তািরেখর ২৫৯২ নং ারক।

খা  অিধদ েরর শাসন িবভােগর ০৭/০৩/২০১৬ তািরেখর ৩৪৮ নং ারক েল দ  মতাবেল বাংলােদশ চাকির
(িবেনাদন ভাতা) িবিধমালা, ১৯৭৯ অ যায়ী িনে া  কমকতার নােমর পাে  ৪ নং কলােম উি িখত ১৫ (পেনর) িদেনর

াি  িবেনাদন  ও ৫ নং কলােম উি িখত মািসক ল বতেনর সমপিরমাণ অথ  াি  িবেনাদন ভাতা িহেসেব ম র
করা হেলা।

ঃ 
নং

কমকতার নাম, পদবী ও 
কম ল

াি  িবেনাদন  
া তার তািরখ

ম র ত াি  িবেনাদন র 
ময়াদ 

াি  িবেনাদন ভাতার পিরমাণ

১ ২ ৩ ৪ ৫
০১ জনাব মাঃ তা ল ইসলাম

জলা খা  িনয় ক,
জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, 

বিরশাল।

০৮/০৮/২০২২ হেত 
২২/০৮/২০২২ ি ঃ 

পয ।

১৭/০৮/২০২২ হেত 
৩১/০৮/২০২২ ি ঃ তািরখ পয  
অথবা  ভােগর তািরখ হেত 

১৫ (পেনর) িদন।

৩৭,২৮০/-
(সাইি শ হাজার ◌্ইশত 

আিশ টাকা)

এ য় ২০২২-২০২৩ অথবছের খা  অিধদ েরর বােজট বরাে র িনধািরত াি  িবেনাদন ভাতা খাত হেত িমটােনা
হেব। 

১৭-৮-২০ ২২

িডিভশনাল কে ালার অব একাউ স
বিরশাল

মা: জাহা ীর আলম
আ িলক খা  িনয় ক

ফান: 02478862673
ইেমইল: rcf.bsl@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.০৮.০২৮.১৬.২১৯০/১(৫) তািরখ: ২ ভা  ১৪২৯
১৭ আগ  ২০২২

সদয ়অবগিত / অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র
২) উপপিরচালক, বতন, পেদা িত ও িশ ণ শাখা, খা  অিধদ র
৩) জলা খা  িনয় েকর দ র, বিরশাল
৪) জনাব মাঃ তা ল ইসলাম, জলা খা  িনয় ক, বিরশাল

. ১



৫) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র- মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয়
াতােথ

১৭-৮-২০ ২২

মা: জাহা ীর আলম 
আ িলক খা  িনয় ক
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