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িবষয়: বিহ ঃ বাংলােদশ মেণর অ মিতসহ
ম রী দান ।
:
উপপিরচালক, িডএই, খামারবাড়ী, ময়মনিসংহ দ েরর ারক নং-১৫১৩ তািরখঃ ০৫/১২/২০২১ ি ঃ।
জনাব হা দ রিবউল ইসলাম, উপসহকারী িষ কমকতা, উপেজলা িষ অিফস,
াগাছা, ময়মনিসংহ এর বােনর
উ ত িচিকৎসার উে ে িন বিণ ত শত ােপে বিহঃ বাংলােদশ (ভারত) মেনর অ মিতসহ ১৫/১২/২০২১ ি ঃ
তািরখ হেত ১৩/০১/২০২২ ি ঃ পয় অথবা দািয় ভার হ া েরর তািরখ হেত মাট ৩০ (ি শ) িদেনর
ম র করা
হল।
শতাবলীঃ০১। বিণ ত কমচারী অ েমািদত সমেয়র অিতির িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না।
০২। মেনর য়ভার িতিন িনেজ বহন করেবন।এেত বাংলােদশ সরকার কান কার আিথ ক দায়-দািয় বহন করেবন
না।
০৩। যথাসমেয় দেশ িফের যথারীিত কােজ যাগদান করেবন এবং অ দ রেক অবিহত করেবন।
০৪। বিহঃ বাংলােদশ (ভারত) গমেনর জ সরকারী িবিধ মাতােবক বেদিশক া বহন করেত পারেবন।

১৩-১২-২০২১
মাঃ আ ল মােজদ
অিতির পিরচালক
উপপিরচালক
িডএই, খামারবাড়ী, ময়মনিসংহ।
ারক ন র: ১২.০১.৬১০০.০০০.২৫.০০১.১৯.৮২/১

তািরখ:

২৮ অ হায়ণ ১৪২৮
১৩ িডেস র ২০২১

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) সিচব, িষ ম ণালয়/ -রা ম ণালয়/পররা ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, খামারবাড়ী, ফামেগট, ঢাকা-১২১৫।
৩) পিরচালক, সেরজিমন উইং/ শাসন ও অথ উইং, িষ স সারণ অিধদ র, খামারবাড়ী, ফামেগট, ঢাকা।
৪) পিরচালক, পিরক না, ক বা বায়ন ও আইিস উইং, িষ স সারণ অিধদ র, খামারবাড়ী, ফামেগট,
ঢাকা-১২১৫। িডএই’র ওেয়ব সাইেট অিফস ারক কােশর ব া হেণর জ অ েরাধ করা হল।
৫) ভার া কমকতা (ইিমে শন), হযরত শাহজালাল (রাঃ)আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৬) ভার া কমকতা (ইিমে শন), লব র বনােপাল, যেশার/িহিল, িদনাজ র/ িড়মারী, লালমিনরহাট/
বাংলাবা া, প গড়।
১

৭) িলশ পার, জলা িবেশষ শাখা, ময়মনিসংহ।
৮) উপেজলা িষ অিফসার, াগাছা, ময়মনিসংহ । চা রী বিহেত উ আেদশ িলিপব করার জ অ েরাধ
করা হল।
৯) উপেজল িহসাব র ণ কমকতা, াগাছা, ময়মনিসংহ।
১০) হা দ রিবউল ইসলাম, উপসহকারী িষ কমকতা, উপেজলা িষ অিফস, াগাছা, ময়মনিসংহ।
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