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৩০ আি ন ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
জনাব মু া রানী ন ী, অিফস সহায়ক, জলা মৎ  কমকতার দ র, ন েকাণা- ক তাঁর ামী িব ব দ -এর
িচিকৎসার জ  ভারত গমেনর িনিম  তাঁর ামীসহ ভারত গমেনর অ মিতসহ আগামী ২০/১০/২০১৯ ি .তািরখ
হেত ১৮/১১/২০১৯ ি . তািরখ পয  অথবা ছিুট ভােগর তািরখ হেত ৩০ (ি শ) িদেনর অিজত ছিুট, ১৯৫৯ সেনর
ব ব ািপত ছিুট িবিধর ৩(১)(i) িবিধ মাতােবক বিহঃবাংলােদশ অিজত ছিুট িন বিণত শেত ম রু করা হেলা।

১। উ  মেণর যাবতীয় ব য় িতিন িনেজ বহন করেবন এবং এ ব াপাের বাংলােদশ সরকােরর কান প আিথক
দায়-দািয়  থাকেব না। 
২। মণ শেষ তাঁেক িনজ দেশ ত াবতন করেত হেব এবং ম রুকতৃ ছিুটর ময়াদ কান েমই বিধত করা
যােব না। এ অ মিত ধমুা  একবার মেণর জ  বধ থাকেব।  
৩। সংি  কমচারী ছিুটকালীন সময় তাঁর বতন-ভাতািদ চিলত িবিধ িবধান মাতােবক বাংলােদশী মু ায় াপ
হেবন।

১৫-১০-২০১৯

কাজী শামস আফেরাজ
মহাপিরচালক

ফান: ৯৫৬২৮৬১
ফ া : ৯৫৬৮৩৯৩

ইেমইল: dg@fisheries.gov.bd

ন র:
৩৩.০২.০০০০.১০৩.৪৫.০১৭.১৭.১০০/১(১১)

তািরখ: ৩০ আি ন ১৪২৬
১৫ অে াবর ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা।
২) পিরচালক (অভ রীণ মৎ ), মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা।
৩) উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা। ট-৩, রাড-১০, স র-১১, উ রা, ঢাকা।
৪) জলা মৎ  কমকতা, ন েকাণা।
৫) জলা িহসাবর ণ কমকতা, ন েকাণা।
৬) া ামার, আইিসিট শাখা, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর জ )।
৭) িভসা অিফসার, ভারতীয় দতূাবাস, বাড়ী নং-১২, রাড নং-১৩৭, লশান-১, ঢাকা।
৮) বিহগমন কমকতা/  কমকতা, হযরত শা জালাল (রঃ) আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা/ শা

১



আমানত আ জািতক িবমান ব র, চ াম/ ওসমানী আ জািতক িবমানব র, িসেলট।
৯) ইিমে শন অিফসার, বনােপাল লব র, শাশা, যেশার/ দশনা লব র, চুয়াডা া/ িহিল লব র,
হািকমপরু, িদনাজপরু/বিুড়মারী লব র, পাট াম, লালমিনরহাট /িচলাহািট লব র, ডামার,
নীলফামারী/ ক া টনেম ট রল শন, ঢাকা।।
১০) জনাব মু া রানী ন ী, অিফস সহায়ক, জলা মৎ  কমকতার দ র, ন েকাণা।
১১) সংি  নিথ।
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এস. এম. আবলু বাসার
সহকারী পিরচালক
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