
াচাের  অ র
নীিতমু  মাংলা

ব র।

মাংলা ব র কতৃপ  
মাংলা, বােগরহাট। 

www.mpa.gov.bd 
শাসন শাখা

উ য়েনর নতুন িদগ ।

ারক ন র: ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৫.০৫১(অংশ-২).১৭.৪৬১ তািরখ: 
০৭ আগ  ২০১৯

২৩ াবণ ১৪২৬

িবষয়: জনাবজনাব  মাঃমাঃ  রিবউলরিবউল  ইসলামইসলাম, , উ মানউ মান  সহকারীসহকারী  এরএর  বিহঃবিহঃ  বাংলােদশবাংলােদশ  ছুিটছুিট ( (অিজতঅিজত  ছুিটছুিট) ) ম রুীপম রুীপ ।।
সূ : ধানম ীর কাযালেয়র প  নং-০৩.০৬৯.০২৫.০৬.০০.০০৩.২০১১-১৪৪ (৫০০), তািরখ:

১৯-০৬-২০১১ি :।

   িবেদশ মেণর অ মিত দান সং া  আেদশ নং-০৩.০৬৯.০২৫.০৬.০০.০০৩.২০১১-১৪৪(৫০০) তািরখ:
১৯-০৬-২০১১ি : এর অ বেল এবং যথাযথ কতৃপে র অ েমাদন েম জনাব মাঃ রিবউল ইসলাম, উ মান
সহকারী- ক ভারেত অবি ত পিব  ধমীয় ানসমহূ পিরদশেনর িনিমে  ২৫-০৮-২০১৯ হেত ০৩-১০-২০১৯ি :
তািরখ পয  অথবা মেণর (ছুিট ভােগর) তািরখ থেক মাট ৪০ (চি শ) িদন িন বিণত শেত ভারেত গমনাগমন
ও অব ােনর অ মিতসহ বিহঃ বাংলােদশ ছুিট (অিজত ছুিট) ম রু করা হেলা।
 
 ১। ভারেত মেণর যাবতীয় খরচ িতিন িনেজ বহন করেবন। এ িবষেয় বাংলােদশ সরকার/কতৃপে র কান 
     আিথক সংে ষ থাকেব না।
 ২। মণকালীন সময় বতন ভাতার কান অংশই িতিন বেদিশক মু ায় াপ  হেবন না।
 ৩। অ েমািদত ছুিট ও মণ শেষ িনজ কম েল যাগদান করেবন।
 ৪। িনধািরত সমেয়র অিতির  সময় ভারেত িতিন অব ান করেত পারেবন না।

৭-৮-২০১৯

জনাব মাঃ রিবউল ইসলাম, উ মান সহকারী, আইিস 
নং-২৪৭৫, অথ ও িহসাব িবভাগ, মবক, মাংলা।

মাঃ িগয়াস উি ন (উপসিচব)
পিরচালক ( শাসন)

ারক ন র: ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৫.০৫১(অংশ-২).১৭.৪৬১/১(৫) তািরখ: ২৩ াবণ ১৪২৬
০৭ আগ  ২০১৯

অ িলিপ সদয় অবগিত/কাযােথ রণ করা হল ( জ তার িভি েত নেহ): 
১) সিচব, নৗ-পিরবহন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) ধান অথ ও িহসাব র ণ কমকতা, মবক, মাংলা।
৩) ইিমে শন অিফসার, বনােপাল, যেশার।
৪) সহকারী ব ব াপক (কম), মবক, মাংলা- ব ি গত নিথেত সংর েণর অ েরাধসহ।
৫) চয়ারম ান মেহাদেয়র একা  সিচব, মবক, মাংলা।

৭-৮-২০১৯
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বগম ফিজলা খাতনু 
সহকারী ব ব াপক ( শাসন)
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