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২৯ াবণ ১৪২৫

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

       জনাব আব ু নামান ইবেন আ াস (িজিপএফ-৫৯৭), িনবাহী েকৗশলী, পযটন হিলেড হামস, বাপক, য়াকাটা-
এর ব ি গত নিথেত রকডভু  জ তািরখ ০১/১০/১৯৫৯ অ যায়ী আগামী ৩০/০৯/২০১৮ তািরখ ৫৯(উনষাট) বছর
পূণ হেব। এ ি েত বাংলােদশ পযটন করেপােরশেনর চা রী িবধানমালা ১৯৯০-এর িবিধ ৪৯ এ বিণত “িদ
পাবিলক সােভ টস িরটায়ারেম ট এ া -১৯৭৪” এর িবিধ ৯(১) এবং অথ ম ণালেয়র অথ িবভােগর ০৬-০৪-২০১০
তািরেখ জারীকতৃ াপন নং অম/অিব/ িব-১/চাঃিবঃ-৩/২০১০(অংশ-৩)/৬২ ও বাংলােদশ সািভস লস (পাট-১) এর
িবিধ ৭৯ অ যায়ী ৩০/০৯/২০১৮ তািরখ থেক তাঁেক অবসর দান করা হেলা।  

২। অথ ম ণালেয়র অথ িবভােগর উি িখত ারেকর আেলােক তাঁেক আগািম ০১/১০/২০১৮ তািরখ থেক পূণগড়
বতেন ১২ (বার) মাস অবসেরা র (Post Retirement Leave) ছিুট ম রু করা হেলা।

৩। বাপক কমচারী (অবসরভাতা, আ েতািষক ও সাধারণ ভিব  তহিবল) িবধানমালা ২০০৬ এর িবিধ ২৭(১) এবং
ছিুট াপ তা সােপে  গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর অথ ম ণালেয়র অথ িবভাগ কতকৃ কািশত বাংলােদশ
গেজেটর অিতির  সংখ ায় (১৫ িডেস র ২০১৫ তািরেখ কািশত) জাতীয় বতন ল-২০১৫ এর অ ে দ-১০(২)

উপ-অ ে েদর (খ) অ যায়ী তাঁেক ১১ মাস অিজত ছিুট নগদায়েনর অ েমাদন দান করা হেলা। িতিন ইেতাপূেব ০৭
মাস ছিুট নগদায়ন কেরেছন।

৪। করেপােরশেনর / সরকারী চিলত িনয়ম অ যায়ী িতিন অ া  েযাজ  েযাগ িবধা পােবন এবং অবসেরা র
ছিুটেত থাকাকালীন বতন ভাতািদ বাংলােদশ পযটন করেপােরশন, ধান কাযালয়-এর অথ ও িহসাব িবভাগ হেত

হণ করেবন। 

৫। যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।
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এস. এম. মায়ুন কিবর সরকার
মহাব ব াপক
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 

১



১) মহাব ব াপক/অধ ---------------------(সকল), বাপক, ঢাকা।
২) ব ব াপক, আইিসিট িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৩) ব ব াপক (অথ ও িহসাব), অথ ও িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৪) জনাব আব ু নামান ইবেন আ াস, িনবাহী েকৗশলী, পযটন হিলেড হামস, বাপক, য়াকাটা।
৫) ইউিনট ব ব াপক, পযটন হিলেড হামস, বাপক, য়াকাটা।
৬) উপব ব াপক , পনশন শাখা, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৭) চয়ারম ান মেহাদেয়র একা  সিচব, চয়ারম ােনর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৮) পিরচালক মেহাদেয়র ব ি গত কমকতা , পিরচালক ( শাসন ও অথ) এর দ র, বাংলােদশ পযটন
করেপােরশন
৯) পিরচালক মেহাদেয়র ব ি গত কমকতা, পিরচালক (পিরক না) এর দ র, বাংলােদশ পযটন
করেপােরশন
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রেম  নাথ ম ল
উপব ব াপক
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