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৫ মাঘ ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

ধানম ীর কাযালেয়র প  নং-০৩.০৬৯.০২৫.০৬.০০.০০৩.২০১১-১৪৪(৫০০) তািরখ: ১৯-০৬-২০১১ ি : মাতােবক
বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট এর হাে ল শাখার হাে ল ম ােনজার জনাব মাঃ মা ফা কামাল ভারত গমেনর
িনিম  িন বিণত শত সােপে  ০৪-০২-২০২০ হেত ১৮-০২-২০২০ তািরখ পয  মাট ১৫(পেনর) িদন াি  িবেনাদন
ছুিটকালীন সময় ভারত গমেনর জ  িন  বিণত শত সােপে  বিহঃবাংলােদশ ছুিট (অিজত ছুিট) ম রু করা হেলা। 

১। এ মেণর যাবতীয় খরচ িতিন িনেজ বহন করেবন। এেত বাংলােদশ সরকার বা ি র কান অথ ব য় হেব না।
২। উি িখত মেণর সময় তার অিজত ছুিট (পণূেবতেন) িহেসেব গণ  হেব।
৩। ম িুরকৃত ছুিটর অিতির  সময় িতিন িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না।
৪। িবেদেশ থাকাকালীন িতিন কান কার চা ির (Employment) হণ করেত পারেবন না।
৫। িবেদেশ যাওয়ার পেূব তােক অ  ইনি িটউট হেত অব াহিত িনেত হেব।
৬। ছুিট শেষ িতিন ানিজট াপ  হেবন না।

কতপৃে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।
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ড. কৃ  পদ হালদার
পিরচালক ( শাসন ও সাধারণ পিরচযা)

ন র: ১২.২২.০০০০.০৩২.০৫.০০১.১৯.৭৮/১ তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৬
১৯ জা য়াির ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) মাননীয় ভারতীয় হাই কিমশনার, ঢাকা।
২) ধানম ীর একা  সিচব-২, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা।
৩) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়, ঢাকা।

১



৪) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, কিৃষ ম ণালয়, ঢাকা।
৫) ব ি গত কমকতা, পররা  সিচেবর দ র, পররা  ম ণালয়, ঢাকা।
৬) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও ছাড়প  িবভাগ, আগারগাঁও, শের বাংলানগর, ঢাকা।
৭) িনয় ক, বেদিশক মু া িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক, ঢাকা।
৮) ইিমে শন অিফসার, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব র, ঢাকা/ বনােপাল লব র,
যেশার/দশনা লব র, চুয়াডা া/বাংলাবা া লব র, তঁতুিলয়া/তামািবল লব র, িসেলট।
৯) উপ-পিরচালক ( শাসন ও সাধারণ পিরচযা), শাসন িবভাগ, ি ।
১০) উপ-পিরচালক (অথ ও িহসাব), অথ ও িহসাব শাখা, ি ।
১১) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, ি ।
১২) জনাব মাঃ মা ফা কামাল, হাে ল ম ােনজার, হাে ল শাখা, ি ।
১৩) িপএ, পিরচালক ( শাসন ও সাধারণ পিরচযা) মেহাদেয়র দ র, ি ।
১৪) আইিসিট সল, ি ।
১৫) ব ি গত নিথ।
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