
বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড 
ধান কাযালয় 

িন -২, িখলে ত, ঢাকা-১২২৯ 
পিবস মানব স দ পিরদ র 

www.reb.gov.bd

ন র: ২৭.১২.০০০০.১১০.৫৯.০০১.২০... তািরখ: 
০২ জা য়াির ২০২০

১৮ পৗষ ১৪২৬

াপক:
িসিনয়র জনােরল ম ােনজার/ জনােরল ম ােনজার,  মািনকগ  পিবস।

িবষয়: মািনকগমািনকগ   পিবেসরপিবেসর  এিজএমএিজএম ( (ইএ ডিসইএ ডিস) ) জনাবজনাব  কাইজারকাইজার  নূরনূর  এরএর  বিহঃবিহঃ  বাংলােদশবাংলােদশ  ছুিটছুিট  সং াসং া ।।

মািনকগমািনকগ   পিবসপিবস  এরএর  এিজএমএিজএম ( (ইএ ডিসইএ ডিস) ) জনাবজনাব  কাইজারকাইজার  নরূনরূ-- কক  তাঁরতাঁর  মামা ( (আেনায়ারাআেনায়ারা  খানমখানম) ) সহসহ  ধমীয় ান
পিরদশেনর উে েশ ভারত (বিহঃবাংলােদশ) গমেনর লে  আগামী ১৮/০১/২০২০ ি ঃ তািরখ হেত
০৮/০২/২০২০ ি ঃ তািরখ পয  মাট ২২ (বাইশ) িদন অথবা যা া র তািরখ হেত মাট ২২ (বাইশ) িদন
বিহঃবাংলােদশ (অিজত) ছিুট    িন বিণত শেত ম রু করা হেলাঃ
            ১)         এেত দশীয় অথবা বেদিশক মু ায় বাংলােদশ প ী িব তায়ন বােডর/প ী িব ৎ সিমিতর
কান আিথক সংি তা থাকেব না ;

            ২)         িতিন বাংলােদশী মু ায় উ  ছিুটকালীন সমেয়র বতন ও ভাতািদ হণ করেবন ;
            ৩)         িনধািরত ছিুট কান েমই বিধত করা হেব না। িতিন ছিুট শেষ যথাসমেয় কােজ যাগদান
করেবন ;
            ৪)         িবেদশ হেত ত াবতেনর পর কম েল যাগদান কের যাগদােনর কিপ যথাযথ কতপৃে র
মাধ েম অ  পিরদ ের রণ করেত হেব।
 মণকােল িতিন ভেলার, তািমলনাড়,ু ভারত-এ অব ান করেবন ।

১



চয়ারম ান, বাপিবেবাড এর অ েমাদন েম;

...
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ঢালী ইউ ফ আহেমদ
পিরচালক ( শাসন)
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলাঃ 
১) িনবাহী পিরচালক, িনবাহী পিরচালক এর দ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড
২) পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ব ব াপনা পিরচালন ( কঃ অঃ) পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন
বাড

৩) িভসা অিফসার, ভারতীয় দতূাবাস, ঢাকা।
৪) ইিমে শন অিফসার, আখাউড়া লব র, া ণবািড়য়া/সংি  ল ব র/ সংি  িবমান ব র।
৫) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড। ---> বাপিবেবা'র
Website এ Upload করার অ েরাধ করা হেলা।
৬) একা  সিচব, চয়ারম ান, বাপিবেবা, ঢাকা।
৭) একা  সিচব, সদ  (সিমিত ব ব াপনা), বাপিবেবা, ঢাকা।
৮) জনাব..................।
৯) ব ি নিথ।
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মা. সা াম হােসন
সহকারী পিরচালক ( শাসন)
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