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১২ মাঘ ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশেনর সহকারী পিরচালক (সার), িবএিডিস, ফিরদপরু দ েরর িহসাবর ণ
কমকতা জনাব এম.িড. িমজা র রহমান’ ক িবএিডিস’র সওব  িবভােগর ০২/০৫/১০ তািরেখর
সওব /সাধারণ/জা-০১/৬/১৯৯২-২০০৯/ ১৪৩(৪০) নং ারক ও ২৬ িডেস র ২০১১ তািরেখর গেজট
িব ি র অধ ােদশ নং-৩,২০১১ অ যায়ী তঁার এসএসিস পােশর সনদপে  জ  তািরখ ০৮ ফ য়াির
১৯৬১ মাতােবক ০৭ ফ য়াির ২০২০ তািরেখ ৫৯ বছর পণূ হওয়ায় তঁার িপআরএল কাযকরসহ ০৮
ফ য়াির ২০২০ তািরখ হেত ১২(বা রা) মাস অথবা ৩৬৫ িদন পণূ বতেন অবসেরা র ছুিট (Post

Retirement Leave) ম রু করা হেলা। 

০২. জনাব এম.িড. িমজা র রহমান’ ক িবএিডিস’র কমচারী চা রী িবধানমালা,১৯৯০ এর ৩১নং
িবিধ এবং অথ ম ণালেয়র অথ িবভাগ কতৃক জািরকতৃ এস.আর.ও নং-৩৭০ আইন/২০১৫, তািরখ ১৫

িডেস র ২০১৫ এর ৯(২) এর (খ) মাতােবক অেভাগকতৃ ছুিটর ৫০% িহসােব ৪৭২(চারশত বাহা র)
িদন ছিুটনগদীকরণ াপ  হেয়েছন। িতিন চাকিরকািলন সমেয় ৭৫(পচঁা র) িদন ছিুটনগদীকরণ িবধা
ভাগ কেরন। তাঁেক ৪৭২(চারশিত বাহা র) িদন পণূ বতেন ছিুট নগদ টাকায় পা র করার

অ মিত আিদ  হেয় দান করা হেলা।

০২. অিডট িবভাগ কতকৃ তাঁর ছিুটর িহসাব িনরী া করা হেয়েছ।
০৩. যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম জারীকৃত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহাব ব াপক, সার ব ব াপনা িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
২) যু পিরচালক (সার), িবএিডিস, ফিরদপরু।

১



৩) কি উটার া ামার, আইিসিট সল, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৪) আ িলক িহসাব িনয় ক, িবএিডিস, ফিরদপরু।
৫) সহকারী পিরচালক (সার), িবএিডিস, ফিরদপরু।
৬) জনাব এম.িড িমজা র রহমান, িহসাবর ণ কমকতা, সহ: পির: (সার) দ র, িবএিডিস, ফিরদপরু।
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