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িষই স ি

ন র: ১২.০৭.০০০০.১০১.০৮.০০৪.১৭.১১৯ তািরখ: 
২৫ অে াবর ২০১৮

১০ কািতক ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

                 ধানম ীর কাযালেয়র ৩১-০৩-১৯৯২ ইং তািরেখর প  নং ৫১.১১০.২.০.৬.৯২.৬০(১০০০) এর মা েম দ
মতাবেল ও একই কাযালেয়র ১১-০২-২০০২ তািরেখর প  সং া ৩১.১৩.২৭.০০.০০.০৬.২০০১-৪৭(৮০) মাতােবক লা

উ য়ন বাড, রং র জান, রং র-এ কমরত কটন ইউিনট অিফসার জনাব মাঃ ৎফর রহমান এর আেবদেনর ি েত আজমীর
শরীফ ও অ া  পিব  ানস হ মেণর জ  ভারত গমেনর উে ে  ােক িন বিণত শেত ভারত গমেনর অ মিতসহ
০১/১১/২০১৮ হেত ৩০/১১/২০১৮ ইং তািরখ পয  অথবা ভারত গমেনর তািরখ হেত মাট ৩০ (ি শ) িদন বিহঃবাংলােদশ 
(অিজত ) ম র করা হেলা। 
শতাবলীঃ
১। উ  কালীন সময় ণ গড় বতেন অিজত  িহেসেব গ  হেব এবং ভারত গমেনর তািরখ হেত উ   কাযকর 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 র অিতির  সময় িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না এবং েভাগ শেষ কম েল যাগদান করেবন।

২৫-১০ -২০ ১৮

ড. মাঃ ফিরদ উি ন
িনবাহী পিরচালক

ন র: ১২.০৭.০০০০.১০১.০৮.০০৪.১৭.১১৯/১(৯) তািরখ: ১০ কািতক ১৪২৫
২৫ অে াবর ২০১৮

অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 
১) িডিভশনাল কে ালার অব একাউ স, রং র।
২) উপপিরচালক, লা উ য়ন বাড, রং র িরিজয়ন, রং র।
৩) ধান লা উ য়ন কমকতা, লা উ য়ন বাড, রং র জান, রং র।
৪) পিরচালক, হযরত শাহজালাল (রঃ) আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৫) ভার া  কমকতা (ইিমে শন), ল ব র, বনােপাল, যেশার/িহিল, িদনাজ র/দশনা, য়াডা া/ িড়মারী,
লালমিনরহাট/বাংলাবা া, প গড়।

১



৬) আইিস  শাখা, লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা। লা উ য়ন বােডর ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা
হেলা
৭) িহসাব র ণ কমকতা, লা উ য়ন বাড, খামারবািড়, ঢাকা।
৮) জনাব মাঃ মাঃ ৎফর রহমান, কটন ইউিনট অিফসার, লা উ য়ন বাড, রং র জান, রং র।
৯) ি গত নিথ।
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শা র বখিতয়ার মাহা দ মন
শাসিনক কমকতা (অিতির  দািয় )
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