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ন র: ১৩.০০.০০০০.০২২.০৮.০০১.১৯-১৩২ তািরখ: 
০৯ মাচ ২০২০

২৫ ফা ন ১৪২৬

াপনাপন
      জনাব সে াষ মার , সহকারী উপ-পিরচালক, আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা-এর ০৪/০২/২০২০ ি . তািরেখর
আেবদন ে  িন বিণত শত সােপে  তার নােমর পাে  উে িখত ময়ােদ ী মিনকা খাজ সহ উ ত িচিকৎসার জ  ভারত
গমেনর িনিম  ম রী ত াি  িবেনাদন েক বিহ:বাংলােদশ েত পা র কের  বিহ:বাংলােদশ গমেনর অ মিত দান করা
হেলা:

কমকতার নাম ও পদিব াি  িবেনাদন র ময়াদ মেণর 
উে

 মেণর 
দশ

বিহ:বাংলােদশ  িহেসেব 
মেণর ময়াদকাল

জনাব সে াষ মার , সহকারী 
উপ-পিরচালক, আ িলক খা  
িনয় েকর দ র, ঢাকা

০২/০২/২০ হেত ১৬/০২/২০২০ তািরখ 
পয  ১৫ িদন অথবা  ভােগর 
তািরখ হেত ১৫ িদন

িচিকৎসা ভারত

১০/০৩/২০২০ হেত 
২৪/০৩/২০২০ পয  ১৫ িদন 
অথবা  ভােগর তািরখ 
হেত ১৫ িদন

শত:
(ক) এ মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ নই;
(খ) েত যাওয়ার া ােল িতিন িনয় ণকারী ক প েক অবিহত করেবন;
(গ) উ  কমকতা কালীন া তা অ যায়ী বতন ও ভাতািদ দশীয় ায় হণ করেবন;
(ঘ) ম রী ত র অিতির  সময় িতিন িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না;
(ঙ) এ মণ য় তার আয়কর িববরণীেত উে খ করেত হেব;
(চ) এ  ভােগর ে  িব.এস.আর. পাট-১ এর ৩৪ অ যায়ী অ  কান িবেশষ আেদশ না থাকেল  ম েরর তািরেখর ৩৫
িদেনর মে   আর  হেব।
       
 ২। যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জারী করা হেলা।

রা পিতর আেদশ েম,

৯-৩-২০ ২০

মাঃ মিশউর রহমান খান
িসিনয়র সহকারী সিচব

২৫ ফা ন ১৪২৬. ১
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় 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, ঢাকা।।
৩) মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র।
৪) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র, ১৬, আ ল গিণ রাড, ঢাকা।
৫) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ১৬, আ ল গিণ রাড, ঢাকা।
৬) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৭) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা।
৮) ম ীর একা  সিচব, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (ম ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৯) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খা  ম ণালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
১০) ধান িহসাব র ণ কমকতা, খা  ও েযাগ ব াপনা ম ণালয়, খা  ভবন, ১৬, আ ল গিণ রাড, ঢাকা।।
১১) িনয় ক, বেদিশক া িবভাগ, বাংলােদশ াংক, ঢাকা।
১২) পিরচালক, হযরত শা জালাল আ জািতক িবমানব র, ঢাকা।
১৩) উপ-পিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, ঢাকা।
১৪) িভসা অিফসার, বাংলােদশ  ভারতীয় তাবাস, রাড-১৪২, বািড়-২, লশনা-২, ঢাকা।
১৫) জনাব সে াষ মার , সহকারী উপ-পিরচালক, আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা।
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