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ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৩.১৩.০০৩.২০.৮২১ তািরখ: 
১৫ সে র ২০২১

৩১ ভা  ১৪২৮

িবষয:় সং ারসং ার   চাকিরেতচাকিরেত   িনধা িরতিনধা িরত   সেবাসেবা   বয়সসীমাবয়সসীমা  ( ( ৫৯৫৯  বছরবছর ) ) িতিত   স েকস েক  অবিহতকরণঅবিহতকরণ ।।
: অথ ম ণালয়, অথ িবভােগর িবিধ শাখা-১ এর পিরপ  নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৩.১৬-১৪১, তািরখ: ২০

িডেস র ২০১৬।

উপ  িবষয় এবং ে র আেলােক জানােনা যাে  য, আপিন জনাব মাঃ িজয়াউল হক, সদ  পিরচালক ( েসচ),
েসচ উইং, িবএিডিস িবগত ০২ নেভ র ১৯৮৯ তািরখ সং ায় যাগদান কেরন। এস এস িস সনদপ  অ য়ায়ী আপনার

জ  তািরখ ০৩ জা য়াির ১৯৬৩। স মাতােবক আগামী ০২ জা য়াির ২০২২ তািরখ সং ায় আপনার চাকিরেত িনধািরত
সেবা  বয়সসীমা (৫৯ বছর) িত হেব। িবএিডিস কমচারী চা ির িবধানমালা, ১৯৯০ এর িবিধ ২৫(২) মাতােবক
অবসর হেণর তািরেখর কমপে  ০১ (এক) মাস েব অবসর উ র র জ  আেবদন করার জ  আপনােক অ েরাধ
করা হেলা। তাছাড়া আপনার কমকালীন সমেয়র সকল দ র/িবভােগর না-দাবী ত য়ন প  সং হ বক সং াপন িবভােগ

রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা। উপর  ি  নােম আপনার কান অিডট আপি  থাকেল তা সং ার অিডট/সংি
িবভােগর সােথ যাগােযাগ বক ত িন ি র উে াগ হণ করার জ ও িবেশষভােব অ েরাধ করা হেলা।

০২. এত ারা আপনােক িবষয়  িবনেয়র সিহত অবিহত করা হেলা।

১৫-৯-২০২১

জনাব মাঃ িজয়াউল হক, সদ  পিরচালক ( েসচ), 
 সচ উইং, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন

মাহা দ জািক ল ইসলাম
পিরচালক

ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৩.১৩.০০৩.২০.৮২১/১ তািরখ: ৩১ ভা  ১৪২৮
১৫ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িহসাব িনয় ক, িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
২) িনয় ক, অিডট িবভাগ, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
৩) মহা ব াপক, অথ িবভাগ, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন

১



৪) কি উটার া ামার, আইিস  সল, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন (ওেয়বসাইেট কােশর জ )
৫) একা  সিচব, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
৬) সদ  পিরচালক (বীজ ও উ ান/ অথ/ সার ব াপনা)/সিচব মেহাদেয়র সহকারী ি গত কমকতা,
িবএিডিস, ঢাকা।
৭) অিফস কিপ, সং াপন িবভাগ, িবএিডিস, ঢাকা।

১৫-৯-২০২১
মা. ষার পারেভজ খান 

সহকারী পিরচালক ও ক াণ কমকতা (অ.দা.)
িবএিডিস
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