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১৬ মাঘ ১৪২৫

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

পিরেবশ অিধদ র, যেশার জলা কাযালেয়র িহসাবর ক  জনাব মাঃ িমজা র রহমােনর অ েল উ
কাযালেয়র ২৩ িডেস র ২০১৮ তািরেখর ২২.০২.৪০৪১.০৩৬.০২.০০২.১২-১২১৮ সংখ ক ারেকর মাধ েম
০১/০১/২০১৯ হেত ১৫/০১/২০১৯ তািরখ পয  অথবা ছিুট ভােগর তািরখ হেত ১৫(পেনর) িদন িব াম ও াি
িবেনাদন ছিুট ম রু করা হয়। জনাব মাঃ িমজা র রহমােনর আেবদেনর পিরে ি েত তাঁেক ০১/০১/২০১৯ হেত
১৫/০১/২০১৯ তািরখ পয  অথবা ছিুট ভােগর তািরখ হেত মাট ১৫(পেনর) িদন ভারেত ধমীয় পিব  ান

মেণর িনিম  িনে া  শত সােপে  িব াম ও াি  িবেনাদন ছিুটেক বিহঃবাংলােদশ অিজত ছিুটেত
পা রপূবক ম রু করা হেলাঃ  

ক) এেত দশীয় বা বেদিশক মু ায় সরকােরর আিথক সংে ষ থাকেব না।
খ) সকল কার ব য়ভার িতিন িনজ  উৎস হেত বহন করেবন।
গ) িতিন দশীয় মু ায় তাঁর বতন/ভাতািদ হণ করেবন।
ঘ) িতিন অ েমািদত ছিুটর অিতির  সময়কাল িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না।

২।   যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম এ আেদশ জারী করা হেলা।
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রািজনারা বগম
উপপিরচালক ( শাসন)

ফান: ৮১৮১৭৬৩
ফ া : ৮১৮১৩৬৬

ইেমইল: diradmin@doe.gov.bd
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র
২) পিরচালক, পিরেবশ অিধদ র, খলুনা িবভাগীয় কাযালয়, খলুনা।
৩) পিরচালক, আই িট শাখা, পিরেবশ অিধদ র, সদর দ র, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক (অথ) (অিতির  দািয় ), শাসন ও মানব স দ উ য়ন শাখা, পিরেবশ অিধদ র,
সদর দ র, ঢাকা।
৫) িসিনয়র িসে ম এনািল , আই িট শাখা, পিরেবশ অিধদ র, সদর দ র, ঢাকা (ওেয়বসাইেট

কােশর অ েরাধসহ)।
৬) ধান িহসাবর ণ কমকতা, পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবতন ম ণালয়, স ন বািগচা, ঢাকা।
৭) উপপিরচালক, পিরেবশ অিধদ র, যেশার জলা কাযালয়, যেশার।
৮) ইিমে শন অিফসার/ লব র কমকতা/ভার া  কমকতা, ...............................।
৯) সহকারী পিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, পিরেবশ অিধদ র, সদর দ র, ঢাকা।
১০) জলা িহসাবর ণ কমকতা, যেশার।
১১) জনাব মাঃ িমজা র রহমান, িহসাবর ক, পিরেবশ অিধদ র, যেশার জলা কাযালয়, যেশার।
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খ কার মাহমদু পাশা
সহকারী পিরচালক( শাসন)
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