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ন র: ৩১.০৩.০০০০.০০২.০৮.০১৩.১৭.৪১ তািরখ: 
০৭ জা য়াির ২০১৮

২৪ পৗষ ১৪২৪

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
      িম রকড ও জিরপ অিধদ েরর অধীন লনা জানাল জানাল সেটলেম  অিফেসর েসস সাভার জনাব মাঃ
বলােয়ত হােসন শরীফ’ ক ভারেতর পিব  আজমীর শরীফসহ িবিভ  ধম য় তীথ ানস হ দশেনর জ

১৫/০১/২০১৮ তািরখ হেত ২৯/০১/২০১৮ তািরখ পয  অথবা  ভােগর তািরখ হেত ১৫ (পেনর) িদন অিজত 
ম র করা হল।

     ধানম ীর কাযালেয়র ১৯ ন, ২০১১ ি . তািরেখর প  সং া ০৩.০৬৯.০২৫.০৬.০০.০০৩.২০১১-১৪৪(৫০০)
পিরপ  এর দফা ০৪ এর মতাবেল উ  র সময়কাল িন  বিণত শতসােপে  ভারেত মণ করার অ মিত

দান করা হল।
শতাবলীঃ

(ক) তার আেবদন অ যায়ী ১৫/০১/২০১৮ তািরখ হেত ২৯/০১/২০১৮ তািরখ পয  ১৫ িদন অথবা য তািরখ হেত
 ভাগ করেবন, স তািরখ হেত কাযকর হেব।

(খ) িতিন দশীয় ায় তার কালীন সমেয়র বতন-ভাতািদ া  হেবন।

(গ) উ  মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না।
(ঘ) ক পে র অ মিত তীেরেক উি িখত  কানভােবই বিধত করা যােব না।

৭-১-২০ ১৮

শখ আ ল আহাদ
মহাপিরচালক

ফান: ০২-৮১৭০৪৮৫
ফ া : ০২-৯১২২৮৪৯

ইেমইল: dg@dlrs.gov.bd

ন র: ৩১.০৩.০০০০.০০২.০৮.০১৩.১৭.৪১/১(৮) তািরখ: ২৪ পৗষ ১৪২৪
০৭ জা য়াির ২০১৮

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হলঃ 
১) মহাপিরচালক, জাতীয় গােয় া ও িনরাপ া সং া, এন,এস,আই ভবন, স ন বািগচা, ঢাকা।
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২) মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র
৩) জানাল সেটলেম  অিফসার, জানাল সেটলেম  অিফসার-এর দ র, জানাল সেটলেম  অিফস,
লনা

৪) ইিমে শন অিফসার, বনােপাল ল ব র, যেশার।
৫) জলা িহসাব র ণ কমকতা, লনা।
৬) আইিস  কমকতা, আইিস  সল, িম রকড ও জিরপ অিধদ র। ওেয়ব সাইেট কাশ করার জ ।
৭) জনাব মাঃ বলােয়ত হােসন শরীফ, েসস সাভার, জানাল সেটলেম  অিফস, লনা।
৮) দ রিলিপ,, িম রকড ও জিরপ অিধদ র।

৭-১-২০ ১৮

ত য় দাস
উপপিরচালক ( শাসন)
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