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ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০৩.১৭(অংশ-৩).১৮৪ তািরখ: 
০৩ িডেস র ২০১৭

১৯ অ হায়ণ ১৪২৪

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
জনাব শফালী রানী, িনরাপ া হরী, তালতলা িটিপিস, িসরাজিদখান, সংযিু -
উপেজলা খাদ  িনয় েকর দ র, িসরাজিদখান, মু ীগ েক তার আেবদেনর ি েত
িতন ছেলসহ ভারেতর ঐিতহািসক তীথ ানসমূহ মণ করার উে েশ  ভারত
গমেনর লে  ১৯৫৯ সেনর ছুিট িবিধমালার িবিধ ৩(১) এর উপিবিধ (ii)
মাতােবক ১০/১২/২০১৭ হেত ২৮/১২/২০১৭ তািরখ পয  ১৮ (আঠার) িদন অথবা ছুিট
ভােগর তািরখ হেত ১৮ (আঠার) িদেনর বিহঃবাংলােদশ অিজত ছুিট ম ুরীসহ
িন বিণত শেত ভারত গমেনর অনুমিত দান করা হেলা- 

১।      এই মেণ দশীয় বা বেদিশক মু ায় বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব
না। 
২।      িতিন ছুিটকালীন সমেয় বতন ও ভাতািদ দশীয় মু ায় হণ করেবন। 
৩।      ম ুরীকৃত ছুিটকালীন সমেয়র অিতির  সময় িতিন িবেদেশ অব ান করেত পারেবন
না । 

এেত মহাপিরচালেকর অনুেমাদন রেয়েছ। 

৩-১২-২০১৭

মামনু আল মােশদ চৗধুরী
উপপিরচালক

ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০৩.১৭(অংশ-৩).১৮৪/১(১৩) তািরখ: ১৯ অ হায়ণ ১৪২৪
০৩ িডেস র ২০১৭

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইলঃ 
১) মহাপিরচালক, খাদ  অিধদ র, ঢাকা।
২) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ঢাকা।
৩) আ িলক খাদ  িনয় ক, ঢাকা।
৪) মা বর ভারতীয় হাই কিমশনার, লশান, ঢাকা।
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৫) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র, ঢাকা।
৬) জলা খাদ  িনয় ক, মু ীগ ।
৭) উপ-পিরচালক, ইিমে শন এ ড পাসেপাট অিফস, মু ীগ । অবগিত ও পাসেপাট ই
করার জ  অ েরাধ করা হেলা।
৮) ম ােনজার, হযরত শাহজালাল (রঃ) আ জািতক িবমানব র, ঢাকা ।
৯) উপেজলা খাদ  িনয় ক, িসরাজিদখান, মু ীগ । অবগিত ও ছুিট ভােগর পর সংি
কমচারীর চাকির বিহেত ভাগকতৃ ছুিট িলিপব  করার জ  অ েরাধ করা হেলা।
১০) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, িসরাজিদখান, মু ীগ ।
১১) সহকারী কিমশনার, ইিমে শন এ ড পাসেপাট, হযরত শাহজালাল (রঃ) আ জািতক
িবমান ব র, ঢাকা।
১২) ভার া  কমকতা, চকেপা , বনােপাল,যেশার/দশনা,চুয়াডা া/ ভামরা,
সাত ীরা/........................
১৩) জনাব শফালী রানী, িনরাপ া হরী, তালতলা িটিপিস, িসরাজিদখান, সংযিু -উপেজলা
খাদ  িনয় েকর দ র, িসরাজিদখান, মু ীগ ।

৩-১২-২০১৭

মামনু আল মােশদ চৗধুরী
উপপিরচালক
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