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৮ াবণ ১৪২৬
তািরখ:
২৩ জুল াই ২০১৯

ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৩.৩১.৩৪০.১৯.৬৯১

অিফস আেদশ
সংগঠন ও ব ব াপনা িবভােগর ারক নং-২০৯, তািরখঃ ০৮ মাচ ২০১৬ অ যায়ী জনাব মাঃ আ ুল
ুছ
ভূঞঁা, উপসহকারী পিরচালক, যু পিরচালক (সার), িবএিডিস, িসেলট এর আওতাধীন সার িব য় ক ,
শােয় াগ , িবএিডিস, হিবগ ’ ক িন বিণতভােব াি িবেনাদন ছুিট ও ভাতা ম ুর করা হেলাঃ
কমকতার নাম, পদিব ও
আেবদেনর সবেশষ
ম ুরকৃত াি িবেনাদন িবেনাদন ভাতার
বতমান কম ল
তািরখ ভাগকৃত াি
ছুিটর সময়কাল
পিরমাণ
িবেনাদন ছুিটর
সময়কাল
জনাব মাঃ আ ুল
ুছ ভূঞঁা,
২৫/০৭/১৯ তািরখ হেত ০১ (এক)
উপসহকারী পিরচালক, যু পিরচালক
০৬/০৫/১৯
েযাজ
০৮/০৮/১৯ অথবা কৃত মােসর মূল
(সার), িবএিডিস, িসেলট এর আওতাধীন
নেহ।
ছুিট ভােগর তািরখ হেত বতেনর
সার িব য় ক , শােয় াগ , িবএিডিস,
১৫ (পেনর) িদন।
সমপিরমাণ
হিবগ ।
ভাতা।
০২. উ কমকতার ছুিটকালীন জনাব সিলনা বগম, উপসহকারী পিরচালক, উপপিরচালক (িটিস), িহমাগার,
ীম ল, িবএিডিস মৗলভীবাজার িনজ দািয়ে র অিতির িহেসেব জনাব মাঃ আ ুল
ুছ ভূঞঁা, এর দািয়
পালন করেবন।
০৩. যথাযথ কতৃপে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

২৩-৭-২০১৯

পন মার দাস
যু পিরচালক
৮ াবণ ১৪২৬
ন র:
তািরখ:
২৩ জুল াই ২০১৯
১২.০৬.০০০০.২০৩.৩১.৩৪০.১৯.৬৯১/১(১০)
অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ
ে ) ব ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা হইল:
১) ............................................................................................ িবভাগীয়/দ র ধান।
২) আইিসিট সল, িবএিডিস, ঢাকা।
৩) আ িলক িহসাব িনয় ক, িবএিডিস,..........
১

৪) জনাব মাঃ আ ুল
ুছ ভূঞঁা, উপসহকারী পিরচালক, যু পিরচালক (সার), িবএিডিস, িসেলট এর
আওতাধীন সার িব য় ক , শােয় াগ , িবএিডিস, হিবগ ।
৫) জনাব সিলনা বগম, উপসহকারী পিরচালক, উপপিরচালক (িটিস), িহমাগার, ীম ল, িবএিডিস
মৗলভীবাজার।
৬) অিফস কিপ/মা ার ফাইল।

২৩-৭-২০১৯

মাঃ িরয়াজুল ইসলাম
উপপিরচালক-১

২

