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২৭ মাঘ ১৪২৫

াপনাপন

    বাংলােদশ প ী উ য়ন বােডর রাজ  বােজটভু  বগম রািশদা বগম (ই-২১৫৩), উ মান সহকারী,
মােকিটং শাখা, সদর দ র, ঢাকা এর জ  তািরখঃ ১৫/০৩/১৯৬০ ি .। জ  তািরখ
মাতােবক ১৪/০৩/২০১৯ তািরেখ তার বয়স ৫৯ (ঊনষাট) বৎসর পণূ হেব। িবআরিডিব কমচারী (অবসর ভাতা

ও অবসর জিনত িবধািদ ) িবধানমালা’ ১৯৯৬ এর ১৯ িবধান এবং অথ ম ণালয় কতৃক জািরকতৃ এস আর
ও নং ৩৭০-আইন, জাতীয় বতন ল ২০১৫ এর অ ে দ-৯ এবং অথ ম ণালয়, অথ িবভােগর াপন নং-
অম/অিব/ িব/-১/চাঃিব-৩/২০১০ (অংশ-৩)/৬২ তাং-০৬/০৪/২০১০ এবং মহামা  রা পিত কতৃক Public
Servants (Retirement) Act,1974 (Act, No.XII of 1974) এর অিধকতর সংেশাধনকে  ২৬ িডেস র, ২০১১
তািরেখ ণীত অধ ােদশ (অধ ােদশ নং৩,২০১১) অ যায়ী  বগম রািশদা বগম (ই-২১৫৩) -
ক ১৪/০৩/২০১৯ তািরেখ িবআরিডিব’র চাকির থেক অবসর এবং জমাকতৃ অিজত ছুিট
থেক ১৫/০৩/২০১৯ তািরখ হেত ১৪/০৩/২০২০ তািরখ পয  ১২ (বার) মাস পণূ গড় বতেন  অবসেরা র ছুিট

(Post Retirement Leave) ম রু করা হেলা। অবসেরা র ছুিট ভাগকােল িতিন তার সবেশষ কম ল থেক া
এলিপিস অ যায়ী িবআরিডিব, সদর দ র, ঢাকা থেক বতনভাতািদ াপ  হেবন।

২।   কতৃপে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

...

৯-২-২০১৯

মাহা দ রিফ ল ইসলাম
উপপিরচালক
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হেলা: 
১) পিরচালক (সকল), িবআরিডিব, ঢাকা।
২) উপপিরচালক (অথ ও বােজট/িহসাব/িনরী া) শাখা, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড, ঢাকা।
৩) উপপিরচালক ( া ািমং), িবআরিডিব, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হ’ল)।
৪) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, িবআরিডিব, ঢাকা।

১



৫) উপপিরচালক, বাজারজাতকরণ শাখা, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড, ঢাকা।
৬) সহকারী পিরচালক, পােসােনল শাখা ড -১, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড, ঢাকা।
৭) বগম রািশদা বগম (ই-২১৫৩), উ মান সহকারী, মােকিটং শাখা, সদর দ র, ঢাকা। অবসর গমেনর পবূ
তািরেখ িতিন তার দািয় ভার হ া র পবূক অবসেরা র ছুিটেত গমন করেবন।
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