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ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.২৫.০০৫.১৮.১২০ তািরখ: 
১১ ফ য়াির ২০১৯

২৯ মাঘ ১৪২৫

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
      ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর উপ- ধান রাজ  কমকতা জনাব মাঃ ওয়ালীউ াহ (কনক)- ক
ভারেত জ ির িকডনী া াে টর উে ে  এ আেদশ জািরর তািরখ হেত অথবা কতৃ ছুিট ভােগর
তািরখ হেত ২১(এ শ) িদেনর অিজত (বিহঃ বাংলােদশ) ছুিট িন বিণত শেত ম রু করা হল: 
শতাবিলশতাবিল::
(ক) এ মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না; 
(খ) এ মেণ তঁার পু  শখ মাঃ ওয়ােহদ উ াহ সফরস ী হেবন;
(গ)  িতিন দিশয় মু ায় তঁার বতন ভাতািদ উে ালন করেবন;
(ঘ) অ েমািদত সময়কােলর অিতির  সময় িতিন িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না;
(ঙ)  মণ শেষ দেশ িফের িতিন যথারীিত সরকারেক অবিহত করেবন।

২।         যথাযথ কতৃপে র অ েমাদন েম এ ছুিট ম রু করা হল। 
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তািরখ: ২৯ মাঘ ১৪২৫
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 

১



১) পররা  সিচব, পররা  ম ণালয়, স ন বািগচা, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র, ঢাকা।
৩) ধান িনবাহী কমকতা, ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশন, নগর ভবন, ঢাকা।
৪) মহাপিরচালক, কন লার ও কল াণ অ িবভাগ, পররা  ম ণালয়
৫) পিরচালক, হযরত শা জালাল আ জািতক িবমান ব র, িমেটালা, ঢাকা।
৬) া ামার, আইিসিট সল, ানীয় সরকার িবভাগ।
৭) জনাব মাঃ ওয়ালীউ াহ (কনক), উপ- ধান রাজ  কমকতা, ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশন, নগর
ভবন, ঢাকা।
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