গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
মৎ অিধদ র বাংলােদশ
মৎ ভবন, রমনা, ঢাকা
শাসন-২ শাখা
ন র: ৩৩.০২.০০০০.১০৩.৪৫.০১৭.১৭.২৪

তািরখ:

১৫ বশাখ ১৪২৬
২৮ এি ল ২০১৯

অিফস আেদশ
বগম ম য়া ইয়াসিমন, অিফস সহকারী কাম-কি উটার মু া িরক, মৎ অিধদ র, মৎ ভবন, রমনা,
ঢাকােক তঁার ামী মাঃ রও র রহমানসহ ভারেতর ঐিতহািসক ানসমূহ পিরদশেনর উে ে ভারত গমেনর
অ মিতসহ আগামী ৩০/০৪/২০১৯ ি . তািরখ হেত ১৪/০৫/২০১৯ ি . তািরখ পয অথবা ছুিট ভােগর তািরখ
হেত ১৫ (পেনর) িদেনর অিজত ছুিট িনধািরত ছুিট িবিধমালা, ১৯৫৯ এর ৩(১) (i) িবিধ মাতােবক বিহঃ
বাংলােদশ অিজত ছুিট িন বিণত শেত ম ুর 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। ম ুরকৃত ছুিটর ময়াদ কান েমই বিধত করা যােব না এবং এ অ মিত ধুমা একবার মেণর জ বধ
থাকেব;
৩। সংি কমচারী ছুিটকালীন সময় তঁার বতন-ভাতািদ চিলত িবিধ িবধান মাতােবক বাংলােদশী মু ায় াপ
হেবন।

২৮-৪-২০১৯

আবু সাইদ মা: রােশ ল হক
মহাপিরচালক (চলিত দািয় )
ফান: ৯৫৬২৮৬১
ফ া : ৯৫৬৮৩৯৩
ইেমইল: dg@fisheries.gov.bd

ন র: ৩৩.০২.০০০০.১০৩.৪৫.০১৭.১৭.২৪/১

তািরখ:

১৫ বশাখ ১৪২৬
২৮ এি ল ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ
ে ) ব ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা হইল:
১) অিতির মহাপিরচালক, মৎ অিধদ র, মৎ ভবন, রমনা, ঢাকা।
২) া ামার, আইিসিট শাখা, মৎ অিধদ র, মৎ ভবন, রমনা, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর জ )।
৩) ধান িহসাবর ণ কমকতা, মৎ ও ািণস দ ম ণালয়, িসিজএ ভবন, স নবািগচা, ঢাকা।
৪) িভসা অিফসার, ভারতীয় দূতাবাস, বাড়ী নং-১২, রাড নং-১৩৭, লশান-১, ঢাকা।
৫) ইিমে শন অিফসার, বনােপাল লব র, শাশা, যেশার/ দশনা লব র, চুয়াডা া/ িহিল লব র,
হািকমপুর, িদনাজপুর/ বুিড়মারী লব র, পাট াম, লালমিনরহাট/ িচলাহািট লব র, ডামার,
নীলফামারী/ ক া টনেম ট রল
শন, ঢাকা/ ভামরা লব র, সাত ীরা/ ফুল বািড় লব র, প গড়।
৬) বিহগমন কমকতা, হযরত শা জালাল (রঃ) আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
১

৭)
কমকতা, হযরত শা জালাল (রঃ) আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৮) বগম ম য়া ইয়াসিমন, অিফস সহকারী কাম-কি উটার মু া িরক, মৎ
রমনা, ঢাকা।
৯) অ অিধদ েরর ক াশ শাখা।
১০) সংি নিথ।

অিধদ র, মৎ

২৮-৪-২০১৯

মাহা দ কাম
ামান
সহকারী পিরচালক

২

ভবন,

