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আ লু গিণ রাড, রলপথ ম ণালয়, রলভবন,
ঢাকা-১০০০

ন র: ৫৪.০০.০০০০.০০৭.০৮.০১৫.১২.২৫৭ তািরখ: 
৩০ সে র ২০১৯

১৫ আি ন ১৪২৬

াপক: ধান িহসাবর ণ কমকতা
রলপথ ম ণালয়
স নবািগচা, ঢাকা

িবষয়: ািাি   িবেনাদনিবেনাদন  ছুিটছুিট  ওও  ভাতাভাতা  ম রুীম রুী
সূ : এ ম ণালেয়র অিতির  সিচব জনাব নব মার ঘাষ (পিরিচিত নং-৪১৭৬)

হেত া  আেবদন, তািরখ: ১৮.০৯.২০১৯

          িনেদিশত হেয় ১৯৫৯ সেনর িনধািরত ছুিট িবিধমালার ৩(১) িব (ii) িবিধ এবং তৎসহ ১৯৭৯ সেনর
বাংলােদশ চাকির (িবেনাদন ভাতা) িবিধ মাতােবক রলপথ ম ণালেয়র িন বিণত ০১ (এক) জন কমকতােক
তঁার ১৯.০৮.২০১৯ তািরেখর আেবদেনর ি েত ১৫ (পেনর) িদেনর াি  িবেনাদন ছুিট ও এক মােসর
আহিরত মলূ বতেনর সমপিরমাণ অথ াি  িবেনাদন ভাতা ম রু করা হেলা:

ম  নাম ও পদিব ছিুটর আেবদেনর 
তািরখ

ছিুট ম িুরর তািরখ

(১) জনাব নব মার ঘাষ (পিরিচিত 
নং-৪১৭৬)
অিতির  সিচব
রলপথ ম ণালয়
রলভবন, ঢাকা

১৮.০৯.২০১৯ ০৯.১১.২০১৯ হেত ২৫.১১.২০১৯ তািরখ 
পয   ১৫ (পেনর) িদন অথবা ছিুট ভােগর 
তািরখ হেত ১৫ িদন।

২।       এ ব য় রলপথ ম ণালেয়র ২০১৯-২০ অথ বছেরর ১৩২২৬৫-৩১১১৩২৮ এর  বােজট বরাে র াি
িবেনাদন ভাতা খাত হেত িনবাহ করা হেব। 

...

মহুা দ আ সু সালাম
উপসিচব

ফান: ৯৫৮৯০০৮
ইেমইল: admin1@mor.gov.bd

ন র:
৫৪.০০.০০০০.০০৭.০৮.০১৫.১২.২৫৭/১(৭)

তািরখ: ১৫ আি ন ১৪২৬
৩০ সে র ২০১৯

১



অ িলিপ সদয় অবগিত / েয়াজনীয় কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) সিচব, জন শাসন ম ণালয়
২) জনাব নব মার ঘাষ (পিরিচিত নং-৪১৭৬), অিতির  সিচব , রলপথ ম ণালয়, রলভবন,
ঢাকা
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট সল, রলপথ ম ণালয়
৪) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, রলপথ ম ণালয়
৫) িহসাব িনরী ণ কমকতা, রলপথ ম ণালয়, িসিজএ ভবন, স নবািগচা, ঢাকা
৬) িহসাব র ক, িহসাব শাখা, রলপথ ম ণালয়
৭) অিতির  সিচব এর ব ি গত কমকতা, রলপথ ম ণারয়, রলভবন, ঢাকা

৩০-৯-২০১৯

মহুা দ আ সু সালাম
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