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৭ কািতক ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
জনাব শাহনাজ পারভীন, সহকারী উপ-খা  পিরদশক, মনমথ র এলএসিড, পাবতী র সং ি : জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,
িদনাজ রেক খা  অিধদ র শাসন িবভােগর ১০/০২/২০২০ তািরেখর ৬৮ নং ারকােদেশ ১৫ (পেনর) িদেনর বিহঃবাংলােদশ
অিজত  ম র করা হয়। তৎে ি েত িতিন ১২/০৩/২০২০ হেত ২৭/০৩/২০২০ ি . তািরখ পয  ১৫ (পেনর) িদেনর
বিহঃবাংলােদশ মেণর (ভারত) জ  কম ল ত াগ কেরন। কািভড’১৯ ভাইরাসজিনত লকডাউন থাকায় িতিন ১১/০৫/২০২০
তািরখ পয  ভারেত অব ান কেরন। জনাব শাহনাজ পারভীন, সহকারী উপ-খা  পিরদশক ১২/০৫/২০২০ ি . তািরখ বাংলােদেশ

েবশ কেরন এবং া  কমকতার কাযালয়, াথিমক পিরচযা ক , বনােপাল ইিমে শন, শশা, যেশাের ১২/০৫/২০২০ হেত
২৭/০৫/২০২০ ি . তািরখ পয  কায়াের াইেন অব ান কেরন মেম আ িলক খা  িনয় ক, রং র তার ২০/০৭২০২০ ি ঃ
তািরেখর ৪০ নং ারেক জানান। এ েণ, তার আেবদেনর ি েত অিতির  ভাগ ত ২৭/০৩/২০২০ হেত ১১/০৫/২০২০ি .
তািরখ পয  ৪৬ ( ছচি শ) িদন বিহঃবাংলােদশ অিজত  তােপ  ম র করা হেলা। পাশাপািশ কেরানা পিরি িতর কারেণ

া  কমকতার কাযালয়, াথিমক পিরচযা ক , বনােপাল ইিমে শন, শশা, যেশাের কায়াের াইেন অব ানকালীন
১২/০৫/২০২০ ি . হেত ২৭/০৫/২০২০ ি . তািরখ পয  মাট ১৬ ( ষাল) িদেনর ভাগ ত  ১৯৫৯ সেনর  িবিধমালার ৩ (১)
এর উপ-িবিধ (ii) মাতােবক গড় বতেন অিজত  িহেসেব তােপ  ম র করা হেলা।

এেত মহাপিরচালেকর অ েমাদন রেয়েছ।

২৩-১০-২০২০
মা ন আল মােশদ চৗ রী

উপপিরচালক

ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.০৮.০০২.১৮.৫৭৪/১(১১) তািরখ: ৭ কািতক ১৪২৭
২৩ অে াবর ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র, ঢাকা।
২) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রং র।
৪) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৫) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, িদনাজ র।

১



৬) উপেজলা খা  িনয় ক, পাবতী র, িদনাজ র।
৭) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, পাবতী র, িদনাজ র।
৮) ভার া  কমকতা, মনমথ র এলএসিড, পাবতী র, িদনাজ র।
৯) জনাব শাহনাজ পারভীন, সহকারী উপ-খা  পিরদশক, মনমথ র এলএসিড, পাবতী র সং ি : জলা খা
িনয় েকর কাযালয়, িদনাজ র।
১০) অিফস কিপ।
১১) মা ার কিপ।
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