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িষই স ি

তািরখ:

২৩ আষাঢ় ১৪২৬
০৭ লাই ২০১৯

অিফ স আেদশ
ধানম ীর কায ালেয়র ৩১-০৩-১৯৯২ ইং তািরেখর প নং ৫১.১১০.২.০.৬.৯২.৬০(১০০০) এর মা েম দ
মতাবেল ও একই কায ালেয়র ১১-০২-২০০২ তািরেখর প সং া ৩১.১৩.২৭.০০.০০.০৬.২০০১-৪৭(৮০) মাতােবক লা
গেবষণা ক , রং র এর গাড়ী চালক মাঃ ল ইসলাম (িপআরএল ভাগরত) এর আেবদেনর ি েত আজমীর শরীফ ও
অ া পিব ানস হ মেণর জ ভারত গমেনর উে ে
ােক িন বিণত শেত প জািরর তািরখ অথবা ভারত গমেনর
তািরখ হেত মাট ৪২ (িবয়াি শ) িদন ভারত গমেনর অ মিত দান করা হেলা। উে িতিন ২০/০১/২০১৯ তািরখ থেক পরবত
১২ (বার) মাস অবসর উ র
ভাগরত আেছন।
শতাবলীঃ
১। ভারত গমেনর তািরখ হেত উ অ েমািদত িদেনর কায কািরতা
হেব।
২। এই মেনর যাবতীয় য়ভার িতিন ি গতভােব বহন করেবন। এেত বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক
সংি তা থাকেব না।
৩। িতিন সরকােরর চিলত িনয়মাবলী অব ই মেন চলেবন এবং বাংলােদশী ায় বতন ভাতািদ া হেবন।
৪। িতিন ম রী ত সমেয়র অিতির সময় িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না ।
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ড. মাঃ ফিরদ উি ন
িনব াহী পিরচালক
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তািরখ:

২৩ আষাঢ় ১৪২৬
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অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা হেলাঃ
১) িডিভশনাল কে ালার অব একাউ স, রং র।
২) ধান ব ািনক কমকতা, লা গেবষণা ক , রং র।
৩) পিরচালক, হযরত শাহজালাল (রঃ) আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৪) ইিমে শন কমকতা, হযরত শাহজালাল (রঃ) আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৫) ভার া কমকতা (ইিমে শন), সকল লব র, বাংলােদশ।
৬) আইিস শাখা, লা উ য়ন বাড , খামারবািড়, ঢাকা। লা উ য়ন বােড র ওেয়ব সাইেট কােশর জ অ েরাধ করা
হেলা
৭) িহসাব র ণ কমকতা, লা উ য়ন বাড , খামারবািড়, ঢাকা।
৮) জনাব মাঃ ল ইসলাম, গাড়ী চালক (িপআরএল ভাগরত), লা গেবষণা ক , রং র।
১

৯) ি গত নিথ।
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শা র বখিতয়ার মাহা দ মন
শাসিনক কমকতা (অিতির দািয় )
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