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অিফস আেদশ
কৃিষ ম ণালেয়র ১৯ িডেস র ২০১৯ তািরেখর ১২.০০.০০০০.০২৭.২৫.০০৩.১৯-৫৩৩ নং ারক মাতােবক
বাংলােদশ কৃিষ উ য়ন কেপােরশেনর উপপিরচালক (আলু বীজ), রংপুর, জনাব িন াল মার দাস (পিরচিত
নং-০২০২০৮) তঁার ীর ক া ার রােগর ফেলাআপ িচিকৎসার েয়াজেন ২১ িডেস র ২০১৯ হেত ০৪ জা য়াির
২০২০ তািরখ পয অথবা ছুিট ভােগর তািরখ হেত মাট ১৫ (পেনর) িদন পয তঁার ী কৃ া রাণী মহ ও মেয়
বদ য়ী দাস ( মধা)সহ ভারত মেণর িনিম িন বিণত শেত বিহ: বাংলােদশ ছুিট ম ুর করা হেলা:শতাবলী:(ক) এ মেণর যাবতীয় ব য়ভার জনাব মাঃ আ ুর রশীদ িনেজ বহন করেবন। এেত িবএিডিস’র কান আিথক
সংে ষ
থাকেব না।
(খ) উি িখত সমেয় িতিন দশীয় মু ায় বতন-ভাতা াপ হেবন।
(গ) অ েমািদত সমেয়র অিতির িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না।
(ঘ) এে ে িবএসআর (পাট-১) এর পিরিশ -৮ এর িবধান ৩৪ েযায হেব।
(ঙ) দেশ ত াবতেনর অব বিহত পর যথাযথ কতৃপে র মাধ েম িতিন ম ণালয়েক অবিহত করেবন।
(চ) উ
মেণ তঁার ী কৃ া রাণী মহ ও মেয় বদ য়ী দাস ( মধা) সফরস ী হেবন।
০২. ছুিটকালীন জনাব মাঃ িমজা র রহমান, সহকারী পিরচালক (আলু বীজ) িবএিডিস িহমাগার, রংপুর‘ ক িনজ
দািয়ে র অিতির িহেসেব জনাব িন াল মার দাস এর দািয় পালন করেবন ।
০৩.যথাযথ কতৃপে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হল।
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ
ে ) ব ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা হইল:
১) মহাব ব াপক, মহাব ব াপক(বীজ)-এর দ র, বাংলােদশ কৃিষ উ য়ন কেপােরশন
১

২) অিতির মহাব ব াপক (অিতির দািয় ), আলু বীজ িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ উ য়ন কেপােরশন
৩) কি উটার া ামার, আইিসিট সল, বাংলােদশ কৃিষ উ য়ন কেপােরশন
৪) উপপিরচালক, িবএিডিস িহমাগার, রংপুর
৫) আ িলক িহসাব িনয় ক, িবএিডিস, রংপুর।
৬) জনাব মাঃ িমজা র রহমান, সহকারী পিরচালক (আলু বীজ), িবএিডিস িহমাগার, রংপুর।
৭) ভার া কমকতা (ইিমে শন), হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা/ লব র
বনােপাল, যেশার/ লব র বুিড়মাির লালমিনরহাট/ লব র তামািবল িসেলট/ লব র সানামসিজদ,
চঁাপাইনবাবগ / লব র ভামরা, সাত ীরা/ লব র দশনা, চুয়াডা া / লব র বাংলাবা া,
প গড়/ লব র িহিল িদনাজপুর/ ঢাকা ক া টনেম ট রলওেয়
শন, ঢাকা।
৮) অিফস কিপ/ মা ার ফাইল
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মাঃ িরয়াজুল ইসলাম
উপপিরচালক-১

২

