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ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৯.০২৭.১৭.১৮৬ তািরখ: 
০৪ িডেস র ২০১৭

২০ অ হাযণ় ১৪২৪

াপনাপন
জনাব মাঃ সাই ামান, উপেজলা খা  িনয় ক (কািরগির) (চ. দা.), ব ড়া ভারেতর আজমীর শরীফ
িজয়ারেতর উে ে  ১৯৫৯ সেনর  িবিধর ৩ (১) িব (।। ) ধারা মাতােবক ০১/০১/১৮ হেত ৩০/০১/১৮ ি . তািরখ
পয  ৩০ (ি শ) িদেনর অথবা  ভােগর তািরখ হেত ৩০ (ি শ) িদেনর জ  িন  বিণত শেত ভারত গমেনর
অ মিতসহ বিহঃ বাংলােদশ অিজত  ম র করা হলঃ-

১।   এই মেন দশীয় বা বেদিশক ায় বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না।
২।   িতিন কালীন সমেয়র বতন ও ভাতািদ দশীয় ায় হণ করেবন।
৩।   অ মিতকালীন সমেয়র অিতির  সময় িতিন িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না।

এেতমহাপিরচালেকর অ েমাদন রেয়েছ।

-

মা ন আল মােশদ চৗ রী
উপপিরচালক

ফান: ০২-৯৫৬১২০৯
ইেমইল: dd.est@dgfood.gov.bd

ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১৯.০২৭.১৭.১৮৬/১(১২) তািরখ: ২০ অ হাযণ় ১৪২৪
০৪ িডেস র ২০১৭

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইলঃ 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
২) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র
৩) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র
৪) মা বর ভারত রা ত, , লশান, ঢাকা।
৫) আ িলক খা  িনয় ক,, রাজশাহী।
৬) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
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৭) জলা খা  িনয় ক, ব ড়া।
৮) ােনজার, , হযরত শাহজালাল (রঃ) আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৯) সহকাির কিমশনার, ইিমে শন এ  পাসেপাট অিফস, শাহজালাল (রঃ) আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
১০) উপ-পিরচালক, সরকাির ফরমস ও কাশনা অিফস, তজ াও, ঢাকা। াপন  গেজেট ছাপােনার জ  অ েরাধ
করা হল।
১১) ভার া  কমকতা, বনােপাল, যেশার/িহিল, িদনাজ র/ দশনা, য়াডা া।
১২) জনাব মাঃ সাই ামান, , উপেজলা খা  িনয় ক (কািরগির) (চ. দা.), ব ড়া।

৪-১২-২০ ১৭
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