
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খাদ  ম ণালয় 

সং া শাসন শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mofood.gov.bd

ন র: ১৩.০০.০০০০.০২২.৩৩.০২৬.০৪-৫৪১ তািরখ: 
০৫ নেভ র ২০১৯

২০ কািতক ১৪২৬

াপনাপন
        জনাব মা: আ সু সালাম, অিতির  পিরচালক, সং হ িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ঢাকা-এর ২২/১০/২০১৯ ি .
তািরেখর আেবদনসেূ  িন বিণত শত সােপে  কতপৃে র িনেদশ েম তার নােমর পাে  উে িখত ময়ােদ ী
ফারজানা লতানা ক া য় আিদবা িবনেত সালাম ও আফরা িবনেত সালামসহ ভারত, নপাল ও ভূটান গমেনর
িনিম  ম রুীকতৃ াি  িবেনাদন ছিুটেক বিহ:বাংলােদশ ছিুটেত পা েরর অ মিত দান করা হেলা:

কমকতার নাম ও পদিব াি  িবেনাদন ছিুটর ময়াদ মেণর উে  মেণর 
দশ

বিহ:বাংলােদশ ছিুট িহেসেব 
মেণর ময়াদকাল

জনাব আ সু সালাম 
অিতির  পিরচালক, 
সং হ িবভাগ, খাদ  
অিধদ র, ঢাকা

২৮/০৮/২০১৯ হেত 
১১/০৯/২০১৯ তািরখ পয  
১৫ িদন অথবা ছিুট ভােগর 
তািরখ হেত ১৫ িদন

িবিভ  ধমীয় 
ঐিতহািসক 

ানসমহূ 
পিরদশন

ভারত, 
নপাল 

ও ভুটান

০৬/১২/২০১৯ হেত 
২০/১২/২০১৯ পয  ১৫ 
িদন অথবা ছিুট ভােগর 
তািরখ হেত ১৫ িদন

শত:
(ক) এ মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ নই;
(খ) ছিুটেত যাওয়ার া ােল িতিন িনয় ণকারী কতপৃ েক অবিহত করেবন;
(গ) উ  কমকতা ছিুটকালীন াপ তা অ যায়ী বতন ও ভাতািদ দশীয় মু ায় হণ করেবন;
(ঘ) ম রুীকতৃ ছিুটর অিতির  সময় িতিন িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না;
(ঙ) এ মণ ব য় তার আয়কর িববরণীেত উে খ করেত হেব;
(চ) এ ছিুট ভােগর ে  িব.এস.আর. পাট-১ এর ৩৪ অ যায়ী অ  কান িবেশষ আেদশ না থাকেল ছিুট
ম েুরর তািরেখর ৩৫ িদেনর মেধ  ছিুট আর  হেব।

২। যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম এ আেদশ জারী করা হেলা।

রা পিতর আেদশ েম,

৫-১১-২০১৯
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ড. শখ ল আলম
উপ সিচব

ফান: +৮৮০২৯৫৫৩৪১৫
ফ া : +৮৮০২৯৫১৫০২৪

ইেমইল:
dsadmin2@mofood.gov.bd

ন র:
১৩.০০.০০০০.০২২.৩৩.০২৬.০৪-৫৪১/১(১৬)

তািরখ: ২০ কািতক ১৪২৬
০৫ নেভ র ২০১৯

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হইল ( জ তার মা সাের নয়) 
১) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) িসিনয়র সিচব, পররা  ম ণালয়, স নবািগচা।
৩) মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র।
৪) মহাপিরচালক, খাদ  অিধদ র, ১৬, আ লু গিণ রাড, ঢাকা।
৫) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ১৬, আ লু গিণ রাড, ঢাকা।
৬) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ১৬, আ লু গিণ রাড, ঢাকা।
৭) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ১৬, আ লু গিণ রাড, ঢাকা।
৮) সিচেবর একা  সিচব, খাদ  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )
৯) ধান িহসাব র ণ কমকতা, খাদ  ও েযাগ ব ব াপনা ম ণালয়, খাদ  ভবন, ১৬, আ লু গিণ রাড,
ঢাকা।
১০) িনয় ক, বেদিশক মু া িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক, ঢাকা।
১১) পিরচালক, হযরত শা জালাল আ জািতক িবমানব র, ঢাকা।
১২) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, ঢাকা।
১৩) িভসা অিফসার, বাংলােদশ  ভারতীয় দতূাবাস, রাড-১৪২, বািড়-২, লশান-২, ঢাকা।
১৪) িভসা অিফসার, বাংলােদশ  ভটূান দতূাবাস, িসএনই-১২, রাড নং-১০৭, লশান-২, ঢাকা-১২১২।
১৫) িভসা অিফসার, বাংলােদশ  নপাল দতূাবাস, জািতসংঘ সড়ক (UN Road) # ২, বািরধারা,
িডে ােমিটক জান, ঢাকা।
১৬) জনাব মা: আ সু সালাম, অিতির  পিরচালক, সং হ িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ঢাকা
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