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ন র: ৫৩.০০.০০০০.৩২১.১৩.০০৩.১৯.১২৮ তািরখ: 
২৮ লাই ২০২১

১৩ াবণ ১৪২৮

াপনাপন
      বাংলােদশ িষ াংেকর ব াপনা পিরচালক জনাব মাঃ আলী হােসন ধািনয়া-এর জ  তািরখ ৩১.০৭.১৯৬২।

ার বয়স ৫৯ বছর িতেত ৩০.০৭.২০২১ তািরেখ অবসর এবং ৩১.০৭.২০২১ থেক ৩০.০৭.২০২২ তািরখ পয  অবসর-
উ র  ম র করা হেলা।   

০২। রা মািলকানাধীন বািণিজ ক াংক, িবেশষািয়ত াংক এবং আিথক িত ানস েহর মহা ব াপক ও ত
পযােয়র কমকতাগেণর জ  ণীত পেদা িত, িনেয়াগ ও পদায়ন সং া  আিথক িত ান িবভাগ ক ক জাির ত
১১.১১.২০১৯ তািরেখর াপন ন র-৫৩.০০.০০০০.৩১২.২২.০০২.১৯-২০৬ এর শতাবলীর ১০(খ) ও ১০(গ) উপ-
অ ে েদর িবধান অ যায়ী ার অবসর সং া  যাবতীয় িবধািদ েদয় হেব। তেব শত থােক য, ার িনকট হেত
পিরবহন ঋণ ৩,৬৮,৭০০/- টাকা এবং হ িনমাণ ঋণ ৯,৯৯,২৪৭/- টাকাসহ অ া  আদায়েযা  ি িত হালনাগাদ দসহ

ার অবসরজিনত আিথক িবধািদ হেত আদায় াংক ক প েক িনি ত করেত হেব।  

০৩।  সরকাির চাকির আইন, ২০১৮, পনশন সহজীকরণ আেদশ-২০২০ এবং িব মান পনশন নীিতমালার আেলােক
অবসর িবধািদ দােনর িবষয়  িনি ত করেত হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

২৮-৭-২০২১

শখ িসি র রহমান
িসিনয়র সহকারী সিচব
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) গভনর, বাংলােদশ াংক, ধান কাযালয়, ঢাকা।
২) চয়ার ান, পিরচালনা পষদ, বাংলােদশ িষ াংক, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৩) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ িষ াংক, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৪) ব াপনা পিরচালক ও িসইও, অ ণী াংক িলিমেটড, ধান কাযালয়, ঢাকা।

১



৫) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) জনাব মাঃ আলী হােসন ধািনয়া, ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ িষ াংক, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৭) উপসিচব, রা মািলকানাধীন বািণিজ ক াংক শাখা, আিথক িত ান িবভাগ।
৮) উপসিচব, আইিস  সল, আিথক িত ান িবভাগ (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৯) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, আিথক িত ান িবভাগ।
১০) উপ-পিরচালক, বাংলােদশ ফরমস ও কাশনা অিফস, তজ াও, ঢাকা (বাংলােদশ সরকারী গেজেট কােশর
অ েরাধসহ)।

২


