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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.১৩.০৪১.২০.২১৮ তািরখ: 
০৫ অে াবর ২০২০

২০ আি ন ১৪২৭

িবষয়: জনাবজনাব  সরদারসরদার  মাঃমাঃ  আকবরআকবর  হােসনহােসন, , সহকারীসহকারী  উপউপ--পিরচালকপিরচালক, , সরবরাহসরবরাহ,,ব টনব টন  ওও  িবপণনিবপণন  িবভাগিবভাগ
খাদখাদ   অিধদ রঅিধদ র, , ঢাকাঢাকা  এরএর  অবসরঅবসর  উ রউ র  ছুিটছুিট  ওও  ১৮১৮ ( (আঠােরাআঠােরা) ) মােসরমােসর  লালা   অ ামাউ টঅ ামাউ ট  ম িুররম িুরর
আেবদনআেবদন

সূ : সরবরাহ,ব টন ও িবপণন িবভাগ এর ০৯/০০৯/২০২০ি : তািরেখর ৩৫২ নং ারক
       উপযু  িবষয় ও সেূ র ি েত সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, জনাব সরদার মাঃ আকবর
হােসন, সহকারী উপ-পিরচালক, সরবরাহ,ব টন ও িবপণন িবভাগ খাদ  অিধদ র, ঢাকা এসএসিসর সনদ

অ যায়ী তার জ  তািরখ ০১/০১/১৯৬২ ি . তািরখ। স অ যায়ী আগামী ৩১/১২/২০২০ি . তািরখ বয়স
৫৯(উনষাট) বছর পণূ হেব। ছুিট াপ তা িববরণী অ যায়ী গড় বতেন ০২ বছর ০৪  মাস ১৯ িদন এবং
অধগড় বতেন ০২ বছর ০৭ মাস ১৮ িদন ছুিট পাওনা আেছ।
        এমতাব ায়, জনাব সরদার মাঃ আকবর হােসন, সহকারী উপ-পিরচালক, সরবরাহ,ব টন ও িবপণন
িবভাগ খাদ  অিধদ র, ঢাকা এর ০১/০১/২০২১ ি . তািরখ হেত অবসর উ র ছুিট ও লা  অ ামাউ ট
ম েুরর  আেবদন  পািরশসহ এতৎসে  রণ করা হেলা।  সংি  কমকতার িব ে  কান িবভাগীয়
মামলা নই।

           এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন রেয়েছ।

৮-১০-২০২০

সিচব, সিচেবর দ র, খাদ  ম ণালয়

আ ু াহ আল মামনু
পিরচালক

দিৃদিৃ   আকষণঃআকষণঃ  উপ সিচব, শাসন-২ অিধশাখা, খাদ  ম ণালয়

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.১৩.০৪১.২০.২১৮/১(৫) তািরখ: ২০ আি ন ১৪২৭
০৫ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, সরবরাহ, ব টন ও িবপণন িবভাগ, খাদ  অিধদ র

১



২) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র(জািরকতৃ প িট খাদ
অিধদ েরর ওেয়ব সাইেট কাশ করার জ  অ েরাধ করা হেলা)
৩) উপ-পিরচালক, তদ  ও মামলা শাখা, খাদ  অিধদ র
৪) জনাব সরদার মাঃ আকবর হােসন, সহকারী উপ-পিরচালক, সরবরাহ,ব টন ও িবপণন
অিধদ র, ঢাকা
৫) অিফস/মা ার কিপ

৮-১০-২০২০
আ ু াহ আল মামনু 

পিরচালক
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