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১৯ পৗষ ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
     জনাব চ  শখর সরকার, ইেলকি িশয়ান, বােয়ালিজ  এ  এ াইড িরসাচ, িম া- ক ভারেত িচিকৎসারত ীর
সােথ সা ােতর জ  ১৯৫৯ সােলর িনধািরত  িবিধ মালার ৩ (১) (ii) ধারা যায়ী ািণস দ অিধদ েরর
২৬/০৯/২০২২ তািরেখর নং-৩৩.০১.০০০০.১০১. ০৮.৬০৯.২২-২১৮২ সং ক আেদেশ ০১/১০/২০২২ তািরখ হেত
০৭/১০/২০২২ তািরখ পয  ০৭ িদন অথবা  ভােগর তািরখ হেত ০৭ (সাত) িদেনর অিজত  (বিহঃ বাংলােদশ)
ম র সহ ভারত গমেণর অ মিত দান করা হেয়িছল। তৎে ি েত বিণত কমচারী ২৮/১১/২০২২ তািরখ ভারত গমন
কেরন এবং গত ০৪/১২/২০২২ তািরখ পয  তার ম রী ত ০৭ (সাত) িদেনর অিজত র (বিহঃ বাংলােদশ) ময়াদ শষ
হেয়েছ। িক  ভারেতর িবেশষ  ডা ার জানান বিণত কমচারীর ীর ণা  িচিকৎসা কায ম শষ করেত ০৫/১২/২০২২
হেত ০৪/০১/২০২৩ তািরখ পয  আরও অিতির  ৩১ (একি শ) িদেনর অিজত র (বিহঃ বাংলােদশ) েয়াজন।
 তৎে ি েত সংি  কমচারী ীর িচিকৎসা জিনত কারেণ ০৫/১২/২০২২ তািরখ হেত ০৪/০১/২০২৩ তািরখ পয  আরও
অিতির  ৩১ (একি শ) িদেনর অিজত  (বিহঃ বাংলােদশ) বি ত করেণর জ  গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর
উপ-হাইকিমশন, কলকাতার মা েম আেবদন কেরেছন এবং আেবদন প  ক পে র পািরশসহ পাওয়া গেছ ।
     এমতাব ায় জনাব চ  শখর সরকার, ইেলকি িশয়ান, বােয়ালিজ  এ  এ াইড িরসাচ, িম া-এর েবর ম রী ত
০৭ (সাত) িদেনর অিজত র (বিহঃ বাংলােদশ) ধারাবািহকতায় আরও অিতির  ০৫/১২/২০২২ তািরখ হেত
০৪/০১/২০২৩ তািরখ পয  ৩১ (একি শ) িদেনর অিজত  (বিহঃ বাংলােদশ) ম র করা হেলা।
      শত স হঃ-
১। িতিন িনধািরত সমেয়র অিতির  সময় ভারেত অব ান করেত পারেবন না। 
২। িতিন স ণ িনজ খরেচ উ  মণ করেবন। ার এ মেণ সরকােরর তরফ হেত কান বেদিশক া খরচ হেব না। 
৩। িতিন যথা সমেয় দেশ িফের এেস ীয় পেদ যাগদান করেবন। অ থায় ার িব ে  আইনা গ ব া হণ করা
হেব। 
৪। িনয় ণকারী ক পে র ব ামেত িতিন এ  ভাগ করেবন। 
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) মহাপিরচালক, পাসেপাট অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
২) পিরচালক, গেবষণা, িশ ণ ও ায়ন, ািণস দ গেবষণা িত ান, মহাখালী, ঢাকা।
৩) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, বােয়ালিজ  এ  এ াইড িরসাচ, িম া।
৪) জলা একাউ স এ  িফ া  অিফসার, িম া।
৫) বিহরাগমন কমকতা, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা/ শা  আমানত আ জািতক িবমান ব র,
চ াম / ওসমানী আ জািতক িবমান ব র, িসেলট।
৬) বিহরাগমন কমকতা, বনােপাল লব র, যেশার / দশনা, য়াডাংগা / িহিল লব র, িদনাজ র / সানামসিজদ ল
ব র, িশবগ , াপাইনবাবগ / আখাউড়া লব র, া ণবাড়ীয়া / ভামরা লব র, সাত ীরা/ িড়মারী ল ব র,
পাট াম, লালমিনরহাট।
৭) জলা ািণস দ কমকতা (লীভ, ড েটশন এ  িনং িরজাভ পদ), আইিস  শাখা, ািণস দ অিধদ র
৮) জনাব চ  শখর সরকার, ইেলকি িশয়ান, বােয়ালিজ  এ  এ াইড িরসাচ, িম া।
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