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িষই স ি

ারক ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৯০.০০২.১৯.১৮ তািরখ: 
০৯ জা য়াির ২০২০

২৫ পৗষ ১৪২৬

িবষয:় ভারেতভারেত   িনজিনজ   িচিকৎসারিচিকৎসার   জজ   ২০২০  ( ( িবশিবশ) ) িদনিদন   ব িহঃবিহঃ  ব াংলােদশবাংলােদশ     ম রম র   সেসে ।।
: ার ০২/০১/২০২০ি ঃ তািরেখর আেবদন।

        উপ  িবষয় ও ে র ি েত ফেটা াফার, জনাব মা. জাহা ীর কিবর- ক জানান যাে  য, ভারেত িনজ িচিকৎসার জ  ার
অ েল আগামী ০৫/০২/২০২০ি ঃ হেত ২৪-০২-২০২০ি ঃ পয  অথবা  ভােগর তািরখ হেত মাট ২০ (িবশ) িদন বিহঃ বাংলােদশ 
িন বিণত শত সােপে  ম র করা হেলা। 
শতাবলীঃ 
(ক) এ মেনর যাবতীয় য় িতিন িনেজ বহন করেবন; এেত বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংি তা  থাকেব না। 
(খ) িতিন অ েমািদত ২০ (িবশ) িদেনর অিতির  সময় িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না এবং যথাসমেয় দেশ ত াবতন কের কােজ যাগদান
করেবন।
(গ) উে িখত সমেয়র জ  িতিন ার ভাতািদর কান অংশ বেদিশক ায় দাবী করেত পারেবন না।
(ঘ) ভারেত অব ানকালীন চিলত সরকারী িনয়ম-কা ন ও িনেদশনা অব ই ার ে  েযাজ  হেব। 

           ভারেত িনজ িচিকৎসার জ  বিহঃ বাংলােদশ েত যাওয়ার াপাের ইনি উেটর কান আপি  নই।

৯-১-২০ ২০

জনাব মা. জাহা ীর কিবর, ফেটা াফার, ফিলত গেবষণা 
এবং স সারণ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট

মাঃ মহসীন আলী সরকার
উপপিরচালক ( শাসন)

ারক ন র: ১২.২৪.০০০০.২০১.৯০.০০২.১৯.১৮/১(১৩) তািরখ: ২৫ পৗষ ১৪২৬
০৯ জা য়াির ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পররা  সিচব, পররা  ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র
৩) মহাপিরচালক (ইিমে শন), হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা
৪) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৫)  ব ািনক কমকতা, ইেলক িন  শাখা, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট (িবনা’র ওেয়ব
সাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৬) ঊ তন ব ািনক কমকতা, ফিলত গেবষণা এবং স সারণ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা
ইনি উট

১



৭) ভার া  কমকতা (ইিমে শন), ল ব র, বনােপাল, যেশার/িহিল, িদনাজ র/দশনা, য়াডা া/ িড়মারী,
লালমিনরহাট/বাংলাবা া, প গড়।
৮) ি গত কমকতা, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
৯) ি গত সহকারী, পিরচালক (গেবষণা)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১০) ি গত সহকারী, পিরচালক ( িশ ণ ও পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা
ইনি উট
১১) সংি  কমচারীর ি গত নিথ
১২) সংি  নিথ
১৩) মা ার ফাইল

৯-১-২০ ২০

মাঃ মহসীন আলী সরকার 
উপপিরচালক ( শাসন)
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