গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
খা ম ণালয়
সং া শাসন শাখা
বাংলােদশ সিচবালয, ঢাকা
www.mofood.gov.bd
তািরখ: ২০ পৗষ ১৪২৪
০৩ জা য়াির ২০১৮
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াপ ন

জনাব গিত চাকমা, উপেজলা খা িনয় ক, চকিরয়া, ক বাজার সং ি েত সহকাির খা
জলা খা িনয় েকর দ র, রা ামা ক ী- বনানী চাকমা ও ছেল- িষত চাকমাসহ উ ত
িনিম ভারত গমেনর উে ে ১৯৫৯ সােলর িনধ ািরত
িবিধমালার ৩(১) (ii) অ ে দ
িন বিণ ত শত সােপে ২৬/১২/২০১৭ ি . হেত ২৪/০১/২০১৮ ি . পয অথবা যা ার তািরখ
৩০(ি শ) িদেনর অিজত (বিহ: বাংলােদশ)
ম র করা হেলাঃ
শতাবিল :
(ক)এ মেণ দশীয় বা বেদিশক ায় বাংলােদশ সরকােরর কান আিথ ক সংে ষ নই;
(খ)িতিন কালীন া তা অ যায়ী বতন ও ভাতািদ দশীয় ায় হণ করেবন;
(গ)ম রী ত

িনয় ক,
িচিকৎসার
মাতােবক
হেত মাট

র অিতির সময় িতিন িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না।

২।যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

রা পিতর আেদশ েম,

মাহা দ হলাল উি ন
িসিনয়র সহকারী সিচব
ন র:
১৩.০০.০০০০.০২২.০৮.০০১.১৬.৬৬৩/১(১৭)
অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ
১) সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ
২) পররা সিচব, পররা ম ণালয়
৩) মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র
৪) মহাপিরচালক, খা অিধদ র
৫) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা অিধদ র
৬) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা অিধদ র
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৭) সিচেবর একা সিচব, সিচেবর দ র, খা ম ণালয়
৮) িভসা অিফসার, বাংলােদশ ভারতীয় তাবাস , রাড-১৪২, বািড়-২, লশান-১, ঢাকা
৯) িনয় ক, বেদিশক া িবভাগ, বাংলােদশ াংক, ঢাকা
১০) পিরচালক, হজরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব র, ঢাকা
১১) উপপিরচালক, (বিহঃগমন), বনােপাল, যেশার / িড়মারী, লালমিনরহাট লব র , যেশার/লালমিনরহাট
১২) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজ াও ঢাকা
১৩) আ িলক খা িনয় ক, চ াম
১৪) জলা িহসাবর ণ কমকতা, রা ামা
১৫) জলা খা িনয় ক, রা ামা
১৬) া ামার, আইিস সল, খা ম ণালয়
১৭) জনাব গিত চাকমা, উপেজলা খা িনয় ক, চকিরয়া, ক বাজার সং ি েত সহকাির খা িনয় ক, জলা খা
িনয় েকর দ র, রা ামা
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