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ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৩.০৮.০০২.১৯.৫৬৭ তািরখ: 
২০ জলুাই ২০২০

৫ াবণ ১৪২৭

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
িবএিডিস’র সংগঠন ও ব ব াপনা িবভােগর ০২/০৫/২০১০ তািরেখর ১৪৩ ন র ারকােদশ ও ২৬
িডেস র ২০১১ তািরেখর গেজট িব ি র অধ ােদশ নং-৩, ২০১১ অ যায়ী জনাব নীল মার
রায়, উপসহকারী েকৗশলী, বাঘারপাড়া ( ু েসচ) ইউিনট, িবএিডিস, যেশার এর  ১৫/০৫/২০২০
তািরখ ৫৯ বছর পণূ হওয়ায় উ  তািরেখ তঁােক অবসর দান করা হেলা এবং ১৬/০৫/২০২০ তািরখ
হেত ১২ মাস অথবা ৩৬৫ (িতনশত পয়ঁষি ) িদন তঁার অবসেরা র ছুিট (িপআরএল) ম রু করা হেলা।   
                         
০২.   বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশেনর কমচারী চা রী িবধানমালা, ১৯৯০ এর ৩১ ন র িবিধ
এবং অথ ম ণালেয়র অথ িবভাগ কতৃক জািরকতৃ এস.আর.ও নং৩৭০-আইন/২০১৫; তািরখ: ১৫
িডেস র ২০১৫ এর ৯(২) এর (খ) মাতােবক তঁার অেভাগকতৃ ছুিটর ৫০% িহসােব ৫৪৭ (পাঁচশত
সাতচি শ) িদন পণূ বতেনর ছুিটেক নগদ টাকায় পা র করার অ মিত দান করা হেলা।               
        
০৩.    তঁার ছুিটর িহসাব অিডট িবভাগ কতৃক িনরীি ত হেয়েছ।
০৪.     যথাযথ কতৃপে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

২০-৭-২০২০
মাঃ আেনায়ার ইমাম

সিচব

ন র:
১২.০৬.০০০০.২০৩.০৮.০০২.১৯.৫৬৭/১(৮)

তািরখ: ৫ াবণ ১৪২৭
২০ জলুাই ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ধান েকৗশলী, ু েসচ িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
২) কি উটার া ামার, আইিসিট সল, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৩) ত াবধায়ক েকৗশলী (সওকা), িবএিডিস, যেশার সােকল, যেশার

১



৪) একা  সিচব, চয়ারম ােনর দ র, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৫) উপপিরচালক, সম য় িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৬) আ িলক িহসাব িনয় ক, িবএিডিস, যেশার
৭) সহকারী েকৗশলী ( ু েসচ), িবএিডিস, যেশার জান, যেশার
৮) জনাব নীল মার রায়, উপসহকারী েকৗশলী, বাঘারপাড়া ( ু েসচ) ইউিনট, িবএিডিস, যেশার

২০-৭-২০২০
মাহা দ জািক ল ইসলাম

যু পিরচালক
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