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িষই স ি

ারক ন র: ১২.২৪.০০০০.৪১২.০৮.০০১.১৯.৭১৩ তািরখ: 
০১ িডেস র ২০১৯

১৬ অ হাযণ় ১৪২৬

িবষয:় পিবপিব   ওমরাহওমরাহ   হহ   পালেনরপালেনর   জজ   বিহঃবাংলােদশবিহঃবাংলােদশ   অিজতঅিজত     ম রম র   সংেগসংেগ।।
: তার ১১-১১-২০১৯ ি . তািরেখর আেবদন।

           উপ  িবষয় ও ে র ি েত শাসিনক কমকতা (চলিত দািয় ), জনাব মা. ছােনায়ার হােসন- ক জানান যাে
য, পিব  ওমরাহ হ  পালেনর উে ে  সৗিদ আরেব গমেনর জ  তার অ েল আগামী ১৫-১২-২০১৯ হেত ১৪-০১-২০২০ ি .

তািরখ পয  অথবা  ভােগর তািরখ হেত ১ (এক) মাস বিহঃবাংলােদশ অিজত  িন বিণত শত সােপে  ম র করা হেলা।

শতাবলীঃ
(ক) এ মেণর যাবতীয় য় িতিন িনেজ বহন করেবন; এেত বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংি তা থাকেব না।
(খ) িতিন অ েমািদত ১ (এক) মােসর অিতির  সময় িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না এবং যথাসমেয় দেশ ত াবতন কের
কােজ যাগদান করেবন।
(গ) উে িখত সমেয়র জ  িতিন তার ভাতািদর কান অংশ বেদিশক ায় দাবী করেত পারেবন না।
(ঘ) সৗিদ আরেব অব ানকালীন চিলত সরকারী িনয়ম-কা ন ও িনেদশনা অব ই তার ে  েযাজ  হেব।

          সৗিদ আরেব পিব  ওমরাহ হ  পালেনর জ  বিহঃবাংলােদশ েত যাওয়ার াপাের ইনি উেটর কান আপি
নই।

১-১২-২০ ১৯

জনাব মা. ছােনায়ার হােসন, শাসিনক কমকতা (চলিত 
দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট, ময়মনিসংহ

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

ারক ন র: ১২.২৪.০০০০.৪১২.০৮.০০১.১৯.৭১৩/১(১১) তািরখ: ১৬ অ হাযণ় ১৪২৬
০১ িডেস র ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, পাসেপাট ও ইিমে শন, আগার াও, ঢাকা
২) মহাপিরচালক (ইিমে শন), হযরত শা জালাল আ জািতক িবমানব র, ঢাকা।
৩)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়ব
সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৪) উপপিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫) ি গত কমকতা, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৬) ি গত সহকারী, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট

১



৭) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৮) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা
ইনি উট
৯) সংি  কমকতার ি গত নিথ, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ।
১০) সংি  নিথ, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ।
১১) মা ার ফাইল, শাসন শাখা, িবনা, ময়মনিসংহ

১-১২-২০ ১৯

মাঃ মহসীন আলী সরকার 
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )
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