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তািরখ: 
০৩ জলুাই ২০১৮

১৯ আষাঢ় ১৪২৫

াপনাপন

     সমাজেসবা অিধদফতরাধীন িন বিণত কমকতার নােমর পাে   উি িখত তািরখ অথবা ছিুট
ভােগর তািরখ হেত বিহঃবাংলােদশ অিজত ছিুট িনে া  শতসােপে  িনেদশ েম ম রু করা হেলা:

 
কমকতার নাম, পদিব ও
বতমান কম ল

ম রুকতৃ ছিুট বিহঃবাংলােদশ মেণর
উে

সফরস ীর নাম ও
স ক

জনাব এস এম কাম ল
এহসান, উপসহকারী
পিরচালক (কায ম),
সমাজেসবা অিধদফতর,
সদর কাযালয়, ঢাকা।

০৮-০৭-২০১৮ হেত
২৫-০৭-২০১৮ তািরখ
পয    অথবা ছিুট
ভােগর তািরখ হেত
মাট ১৮ (আঠার)

িদন।

সেহাদর বড় ভাইেয়র
িচিকৎসার জ
িসংগাপুর ও থাইল া ড
গমন।

জনাব এস এম মনজুর-
উল-এহসান-ভাই

শতাবলী:
            (ক) এেত বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না;
            (খ) মণকালীন বতন ভাতািদ বাংলােদশী মু ায় হণ করেবন;
            (গ) কান কারেণই ম রুকতৃ ছিুটর অিতির  িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না; এবং
            (ঘ) এ ছিুট ভােগর ে  B.S.R(Part-1) এর Appendix-VIII এর Rule-34 এর িবধান েযাজ
হেব।

...

মাঃ আবলু আিমন
িসিনয়র সহকারী সিচব

ন র:
৪১.০০.০০০০.০১৬.০৮.০০১.১৮.৮১১/১(১০)

তািরখ: ১৯ আষাঢ় ১৪২৫
০৩ জলুাই ২০১৮

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হইলঃ 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।

১



২) পিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, ঢাকা।
৩) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরমস ও কাশনা অিফস, তজগাঁও, ঢাকা। ( গেজেটর পরবতী সংখ ায়

কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৪) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, সমাজকল াণ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) পিরচালক, হযরত শাহাজালাল (রঃ) আ জািতক িবমানব র, ঢাকা।
৬) িসিনয়র সহকারী সিচব, শাসন-৪ (দ র ও সং া), সমাজকল াণ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,
ঢাকা।
৭) িসে ম এনািল , আইিসিট ও ইেনােভশন শাখা, সমাজকল াণ ম ণালয় (ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট

কােশর অ েরাধসহ)।
৮) ধান িহসাবর ণ কমকতা, সমাজকল াণ ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
৯) জনাব এস এম কাম ল এহসান, উপসহকারী পিরচালক (কায ম), সমাজেসবা অিধদফতর, সদর
কাযালয়, ঢাকা।
১০) ইিমে শন অিফসার, হযরত শাহাজালাল (রঃ) আ জািতক িবমানব র, ঢাকা।

২


