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নম্বর: ৪৭.৬২.০০০০.২০৪.০৮.০০৩.১৮.১০৬ তাররখ: 
১৪ জ্জৈষ্ঠ ১৪২৬ 

২৮ বে ২০১৯ 

 

অরিস আদেশ 

জনাব োররয়া রবনদত আরজজ, উপদজলা পল্লী উন্নয়ন কে ডকতডা, রবআররর্রব, সের উপদজলা, রেনাজপুর’বক ভারদতর রবরভন্ন 

ঐরতহারসক ও েশ ডনীয় স্থান ভ্রেদের উদেদে ১৬/০৪/২০১৯ ররিঃ হদত ৩০/০৪/২০১৯ রর: তাররখ পর্ ডন্ত অথবা গেদনর 

তাররখ বথদক (ট্রানরজট সেয়সহ) অনরিক বোট ১৫ (পদনর) রেন বরহ: বাাংলাদেশ অরজডত ছুটি গড় ববতদন রনম্নবরে ডত 

শতড সাদপদে েঞ্জুর করা হদলা। 

 

 

শতডাবলী: 

ক) এ ভ্রেদে বাাংলাদেশ সরকাদরর বকান আরথ ডক সাংদেষ থাকদব না। 

খ) ছুটিকালীন রতরন বেশীয় মুদ্রায় তাঁর ববতন-ভাতারে গ্রহে করদবন। 

গ) উক্ত ভ্রেদে থাকাকালীন তাঁর বকান দুর্ ডটনার জন্য অত্র ববার্ ড/বাাংলাদেশ সরকার বকান প্রকার োয় োরয়ত্ব বহন করদব না। 

র্) েঞ্জুরীকৃত ছুটির অরতররক্ত সেদয় রতরন রবদেদশ অবস্থান করদত পারদবন না। 

ঙ) েঞ্জুরীকৃত ছুটি বভাগ বশদষ রতরন র্থাসেদয় কে ডস্থদল বর্াগোন করদবন। রনি ডাররত তাররদখ তাঁর বর্াগোন পত্র পাওয়া না 

বগদল রতরন অরতররক্ত সেয় রবদেদশ অবস্থান করদেন েদে ড রবদবরিত হদব এবাং এ জন্য তাঁর রবরুদে রবরি বোতাদবক 

প্রশাসরনক ব্যবস্থা গ্রহে করা হদব। 

 

২। পল্লী উন্নয়ন ও সেবায় রবভাদগর স্মারক নাং- ৪৭.৬২.০০০০.০৪৭.০৮.২৪৭.১৮-২৫৭ তাররখ: ০৭/০৫/২০১৯ 

ররিঃ অনুর্ায়ী এ আদেশ জারর করা হদলা। 

 

 

 

২৮-৫-২০১৯ 

বোিঃ হাসানুল ইসলাে,এনরর্রস 

পররিালক (প্রশাসন) 

বিান: +৮৮০২৮১৮০০০৪ 

িৈাক্স: +৮৮০২৮১৮০০০৩ 

ইদেইল: dradmn@brdb.gov.bd 

 

নম্বর: ৪৭.৬২.০০০০.২০৪.০৮.০০৩.১৮.১০৬/১(৬) তাররখ: 
১৪ জ্জৈষ্ঠ ১৪২৬ 

২৮ বে ২০১৯ 

 

অবগরত ও প্রদর়্াজনীর়্ (প্রদর্াজৈ বেদত্র) ব্যবস্থা গ্রহদের জন্য অনুরলরপ বপ্ররে করা হইল:  

১) সরিব েদহােদয়র একান্ত সরিব, পল্লী উন্নয়ন ও সেবায় রবভাগ, বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা (সরিব েদহােদয়র সেয় 

অবগরতর জন্য)। 

২) েহাপররিালক েদহােদয়র একান্ত সরিব, রবআররর্রব, ঢাকা (েহাপররিালক েদহােদয়র সেয় অবগরতর জন্য)। 



৩) উপপররিালক, রবআররর্রব, বজলা েপ্তর, রেনাজপুর। 

৪) উপপররিালক (দপ্রাগ্রারোং), রবআররর্রব, ঢাকা (ওদয়ব সাইদট প্রকাদশর জন্য অনুদরাি করা হ’ল)। 

৫) ইরেদগ্রশন অরিসার, হজরত শাহ্ জালাল আন্তজডারতক রবোন বন্দর, ঢাকা/শাহ্ আোনত আন্তজডারতক রবোন বন্দর, 

িট্টগ্রাে/ওসোনী আন্তজডারতক রবোন বন্দর, রসদলট/স্থল বন্দর কর্তডপে, ববনাদপাল, র্দশার/েশ ডনা, চুয়ার্াঙ্গা। 

৬) জনাব োররয়া রবনদত আরজজ, উপদজলা পল্লী উন্নয়ন কে ডকতডা, রবআররর্রব, সের উপদজলা, রেনাজপুর। 

 

  

 

২৮-৫-২০১৯ 

বোহাম্মে ররিকুল ইসলাে 

উপপররিালক (প্রশাসন) 

 

 

 


