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৯ আষাঢ ়১৪২৭

াপনাপন
       মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর বিরশাল জলাধীন গৗরনদী উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা জনাব খােলদা খানম এর জ  তািরখ ২৫/১০/১৯৬০ অ যায়ী ২৪/১০/২০১৯
তািরেখ তার বয়স ৫৯ বছর ণ হওয়ায় The Public Servants (Retirement) Act,1974 (Amendment, 2011) অ যায়ী তােক
২৪/১০/২০১৯ ি ঃ তািরখ থেক তােপ ভােব সরকারী চা রী হেত অবসর দান করা হেলা এবং ২৫/১০/২০১৯ তািরখ হেত ২৪/১০/২০২০ তািরখ পয  ১২ (বােরা)  মােসর
অবসেরা র  (িপ.আর.এল) ম র করা হেলা। 

২।      জনাব খােলদা খানম এর ণ গড় বতেন  পাওনা আেছ ০২ বছর ০৩ মাস ১৭িদন এবং অধ গড় বতেন ০২ বছর ০৬ মাস ০৮ িদন। িপ.আর.এল ০১ বছর (১২ মাস)
গড় বতেন এবং া া  ১৮(আঠােরা) মাস ণ গড় বতেন  েয়াজন=৩০ (ি শ) মাস। ণ গড় বতেন  পাওনা আেছ=০২ বছর ০৩ মাস ১৭ িদন অথাৎ ২৭ মাস ১৭
িদন এবং  ঘাটিত=০২ মাস ১৩িদন। এ ঘাটিত অধ গড় বতেন া   থেক ০৪ মাস ২৬ িদন  িনেয় ০২ মাস ১৩ িদন ণ গড় বতেনর েত পা র বক িবিধ
অ যায়ী ার অ েল ১৮ মােসর ল বতেনর সমপিরমাণ অথ (৩৪,১৭০×১৮)=৬,১৫,০৬০/-(ছয় ল  পেনর হাজার ষাট) টাকা লা া  ম র করা হেলা।

৩। মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র ০৫/১২/২০১৯ তািরেখর ৩২.০০.০০০০.০২৮.১৮.০৩৩.১৯-৪৪৩ সং ক াপন  এত ারা বািতল করা হেলা।

রা পিতর আেদশ েম,

২৩-৬-২০২০

শারাবান তা রা
উপসিচব
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, গৗরনদী, বিরশাল।
৩) া ামার, আইিস  শাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৪) উপ-পিরচালক, উপপিরচালেকর কাযালয়, মিহলা িবষয়ক অিধদ র, বিরশাল।
৫) জলা িহসাব র ণ কমকতা, জলা িহসাব র ণ কমকতার কাযালয়, বিরশাল।
৬) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, , উপেজলা িহসাব র ণ কমকতার কাযালয়, গৗরনদী, বিরশাল।
৭) জনাব খােলদা খানম, , উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, গৗরনদী, বিরশাল।
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