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কিৃষই সমিৃ

অিবলে  
সীিমত

ন র: ১২.০৫.০০০০.০০৫.০৮.০০১.১৭.৪১২ তািরখ: 
১২ সে র ২০১৯

২৮ ভা  ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

           জনাব মা: শিফ ল ইসলাম, পিরিচিত নং-১৩৩১১, উপসহকারী কিৃষ কমকতা ষেণ কিৃষ তথ  ক
সংগঠক, কিৃষ তথ  সািভস, আ িলক অিফস, রংপুরেক আগামী ১৫/০৯/২০১৯ ইং তািরখ হেত অথবা ছিুট
ভােগর তািরখ হেত মাট ১৫ (পেনর) িদেনর গড় বতেন (ইং ১৯৫৯ সেনর িলভ িবিধর ৩(১) (ii) িবধান
মাতােবক) অিজত ছিুট ম রুসহ িচিকৎসা ও তীথ ান মেণর জ  ভারত ও ভুটান মেণর অ মিত দান করা

হেলা। 

শতাবলী:
(১) এ মেণ তাঁর যাবতীয় ব য়ভার িতিন িনেজ বহন করেবন। এেত বাংলােদশ সরকােরর কান
 আিথক সংে ষ থাকেব না।
(২) অ েমািদত সমেয়র অিতির  সময় িতিন িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না।
(৩) উি িখত সমেয় িতিন দশীয় মু ায় বতন-ভাতা াপ  হেবন।
(৪) িতিন যথাসমেয় দেশ িফের তাঁর উ তন কতপৃ েক অবিহত করেবন।

১২-৯-২০১৯

ড. মা. ল ইসলাম
পিরচালক

দিৃদিৃ   আকষণঃআকষণঃ  অিতির  সিচব, স সারণ অ িবভাগ, কিৃষ ম ণালয়

ন র:
১২.০৫.০০০০.০০৫.০৮.০০১.১৭.৪১২/১(৯)

তািরখ: ২৮ ভা  ১৪২৬
১২ সে র ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ধান তথ  অিফসার, ধান তথ  অিফসার এর দ র, কিৃষ তথ  সািভস
২) ধান িহসাব র ণ অিফসার , কিৃষ ম ণালয়, িহসাব ভবন (৩য় ফজ) স নবািগচা, ঢাকা।
৩) আ িলক বতার কিৃষ অিফসার, কিৃষ তথ  সািভস, আ িলক কাযালয়, রংপরু
৪) কন লার, িভসা সকশন, ভারতীয় তাবাস, লশান, ঢাকা।
৫) ইিমে শন অিফসার, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব র, ঢাকা।

১



৬) ইিমে শন অিফসার, লব র, িহিল, িদনাজপরু/ বনােপাল, যেশার/দশনা, চুয়াডা া/বিুড়মারী,
লালমিনরহাট/বাংলাবা া,প গড়/ সানা মসিজদ, চাপাইনবাবগ
৭) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, রংপরু
৮) জনাব মা: শিফ ল ইসলাম, উপসহকারী কিৃষ কমকতা ষেণ কিৃষ তথ  ক  সংগঠক, কিৃষ তথ
সািভস, আ িলক অিফস, রংপরু
৯) জনাব বাদল চ  সরকার, টকিনক াল পািটিসেপ ট, কিৃষ তথ  সািভস, খামারবািড়, ঢাকা ( আেদশিট
ওেয়বসাইেট দয়ার অ েরাধসহ)।
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ড. মা. ল ইসলাম
পিরচালক
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