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১৩ অ হায়ণ ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
জনাব মা: রে  আলম, উ মান সহকারী, সরকাির আবাসন পিরদ র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকার আেবদেনর
পিরে ি েত ভারেতর আজমীর শিরফ মাজার িজয়ারতসহ িবিভ  তীথ ান মেণর িনিমে  তার অ েল আগামী
০১-১২-২০১৯ হেত ১৫-১২-২০১৯ তািরখ পয  ১৫( পেনর) িদন অথবা ছিুট ভােগর তািরখ হেত ১৫( পেনর)
িদন পূণগড় বতেন বিহঃ বাংলােদশ ছিুট িহেসেব িন বিণত শেত িনেদশ েম ম রু করা হেলা। 
শতাবিলঃশতাবিলঃ
 (ক) িতিন উ  ছুিট ভারেতর আজমীর শিরফ মাজার িজয়ারতসহ িবিভ  তীথ ান মেণর িনিমে  ভাগ
করেবন। 
 (খ) িতিন স ণূ িনজ খরেচ িবেদেশ মণ করেবন। তার উ  মেণ দশীয় অথবা বেদিশক মু ায়
বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না। 
 (গ) িতিন ম রুীকতৃ ছুিট ভাগকালীন সমেয়র বতন ভাতািদ বাংলােদশী মু ায় এ পিরদ র হেত হণ
করেবন।
 (ঘ) িতিন ম রুীকতৃ ছুিট ভাগ শেষ ীয় পেদ যথাসমেয় কােজ যাগদান করেবন।
 (ঙ) ম রুীকতৃ ছিুট বিৃ  করা যােব না।

২৮-১১-২০১৯

মাহা দ িজ রু রহমান
উপ পিরচালক

ফান: +৮৮০২৯৫৪৬৩১১
ফ া : +৮৮০২৯৫৪৬৪৬৩

ইেমইল: adminsec@doga.gov.bd
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তািরখ: ১৩ অ হায়ণ ১৪২৬
২৮ নেভ র ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ভারতীয় হাইকিমশনার, ভারত তাবাস, লশান-১, ঢাকা, বাংলােদশ
২) অিতির  সিচব (িনরাপ া ও বিহরাগমন), রা  ম ণালয়,ঢাকা

১



৩) মহাপিরচালক, এনএসআই, স নবািগচা, ঢাকা
৪) যু সিচব ( শাসন), গহৃায়ন ও গণপতূ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৫) ইিমে শন অিফসার, যেশার বনােপাল চকেপা , বাংলােদশ
৬) ইিমে শন অিফসার, চুয়াডাংগা দশনা চকেপা , বাংলােদশ
৭) ধান িহসাব র ণ কমকতা, ধান িহসাব র ণ কমকতার কাযালয়, গহৃায়ন ও গণপতূ ম ণালয় ২য়
১২ তলা সরকাির অিফস ভবন, স নবািগচা, ঢাকা।
৮) সহকারী সিচব (কন লার), পররা  ম ণালয়, ঢাকা।
৯) উপ-পিরচালক, পাসেপাট অিফস, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১০) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
১১) জনাব মা: রে  আলম, উ মান সহকারী, সরকাির আবাসন পিরদ র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১২) পিরচালক/অিতির  পিরচালক মেহাদেয়র ব ি গত সহকারী, (পিরচালক/অিতির  পিরচালক
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), সরকাির আবাসন পিরদ র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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আ ু া -আল- নামান
সহকারী পিরচালক
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