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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

�িম ম�ণালয় 
জিরপ-১ 

বাংলােদশ সিচবালয় ঢাকা-১০০০। 
www.minland.gov.bd

 

 

ন�র: ৩১.০০.০০০০.০৩৬.১৩.০৬০.১৮.৮ তািরখ: 
২৪ জা�য়াির ২০২১

১০ মাঘ ১৪২৭

�াপক:
উপেজলা িহসাবর�ণ কম �কত�া, �নছারাবাদ, িপেরাজ�র।

িবষয়: জনাব �মাহা�দ জািকর �হাসন, অবসর�া� সহকারী �সেটলেম� অিফসার-এর আ�েতািষক ও অবসর ভাতা ম�ির �দান।
��: ১) �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�েরর �ারক ন�র:৩১.০৩.০০০০.০০২.১৩.০৭১.১৯.৪৬৭, তািরখ: ২২/১২/২০২০।

২)অথ � ম�ণালয়, অথ � িবভােগর �ারক ন�র: ০৭.০০.০০০০.১৬১.৩১.০০৭.১২.৩৪১; তািরখ: ২৬/১১/২০১৯।
৩) �িম ম�ণালেয়র জিরপ -১ শাখার �ারক ন�র: ৩১.০০.০০০০.০৩৬.১২.০৫৯.১৬.৩৯৪; তািরখ: ১১/১২/২০১৯।

          জনাব �মাহা�দ জািকর �হােসন, �া�ন সহকারী �সেটলেম� অিফসার, উপেজলা �সেটলেম� অিফস, �নছারাবাদ, িপেরাজ�র, বিরশাল
�জান-�ক ০৮/১০/২০১৮ তািরখ �থেক সরকাির চাকির হেত অবসর �হেণর আেদশ �দান করা হয়। িতিন অবসর উ�র �� �ভাগ �শেষ
০৯/১০/২০১৯ তািরখ �ণ � অবসর �হণ করায় �িম ম�ণালেয়র ১১/০৯/২০১৯ তািরেখর ৩১.০০.০০০০.০৩৬.১৩.০৬০.১৮.১৮৯ সং�ক
�ারকপে�র মা�েম ত�র আ�েতািষক বাবদ এককালীন ৩৬,৯৭,০২০/- (ছি�শ ল� সাতান�ই হাজার িবশ) টাকা এবং িবিধ �মাতােবক মািসক
অবসর ভাতা ১৬,০৭৪/- (�ষাল হাজার �য়া�র) টাকা ম�র করা হয়।     
    ২। উপ� �� িবষেয় �ে�া� ২ ও ৩ ন�র �ারেক পিরে�ি�েত জনাব �মাহা�দ জািকর �হােসন, �া�ন সহকারী �সেটলেম� অিফসার, উপেজলা
�সেটলেম� অিফস, �নছারাবাদ, িপেরাজ�র উ�ীত �বতন ��ল �া� হওয়ায় উপেজলা িহসাবর�ণ কম �কত�া, �নছারাবাদ, িপেরাজ�র ক��ক �বতন
�ন:িনধ �ারণ �ব �ক সংেশািধত �ত�ািশত �শষ �বতন সনদ (ইএলিপিস) জাির করায় তােক আ�েতািষক বাবদ এককালীন ৪৮,৯৫,৫৫০/- (আটচি�শ
ল� �চান�ই হাজার প�চশত প�াশ) টাকাসহ িবিধ �মাতােবক মািসক অবসর ভাতা ২১,২৮৫/- (এ�শ হাজার �ইশত �চািশ) টাকা হাের �দােনর
সংেশািধত ম�িরর আেদশ িনেদ �শ�েম �দান করা হেলা।     
      ৩। উ� কম �কত�ার �েয়াজনীয় কাগজপ� পরবত� �ব�া �হেণর জ� এইসে� ��রণ করা হেলা।

আপনার িব��,

২৪-১-২০২১

এম. এম আিরফ পাশা
উপসিচব

�ফান: ০২৯৫৪০০৪৮
ইেমইল: survey1@minland.gov.bd

ন�র: ৩১.০০.০০০০.০৩৬.১৩.০৬০.১৮.৮/১(৯) তািরখ: ১০ মাঘ ১৪২৭

২৪ জা�য়াির ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হল: 
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১) মহাপিরচালক, �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�র
২) �জানাল �সেটলেম� অিফসার, �জানাল �সেটলেম� অিফস, বিরশাল
৩) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, �িম ম�ণালয়
৪) িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, �িম ম�ণালয়, ৭১, �রানা প�ন, ঢাকা।
৫) ��া�ামার, আইিস� শাখা, �িম ম�ণালয় (প�� �িম ম�ণালেয়র ওেয়ব সাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)।
৬) সহকারী �সেটলেম� অিফসার, উপেজলা �সেটলেম� অিফস, �নছারাবাদ, িপেরাজ�র।
৭) জনাব �মাহা�দ জািকর �হােসন, �া�ন সহকারী �সেটলেম� অিফসার, �নছারাবদ, িপেরাজ�র ( বত�মান �কানা: �হাি�ং ন�র-১০৯, মা�াসা
�রাড, ওয়াড � ন�র-০২, বানারীপাড়া �পৗরসভা, বানারীপাড়া, বিরশাল)।
৮) �ি�গত কম �কত�া, জিরপ অ�িবভাগ, �িম ম�ণালয়
৯) অিফস কিপ/ মা�ার কিপ, �িম ম�ণালয়।

২৪-১-২০২১

এম. এম আিরফ পাশা
উপসিচব


