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িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   িব ানিব ান   ওও  িশিশ   গেবষণ াগেবষণ া   পিরষেদরপিরষেদর   িব িসএসআইআরিবিসএসআইআর   গেবষণ াগারগেবষণ াগার ,  ,  র াজশাহ ীর াজশাহ ী  তত
কমরতকমরত   িস িনয়রিসিনয়র   স ােয়ি িফকসােয়ি িফক  অিফসারঅিফসার   জনাবজনাব   মামা : : আহসা রআহসা র   র া ীর া ী  এরএর   অ েলঅ েল  ারার   মােয়রমােয়র
িচিকৎসারিচিকৎসার   উে েউে ে   ভারতভারত   গমেনরগমেনর   িনিমিনিম   ১১১১  ( ( এগারএগার ) ) িদনিদন   ব িহবিহ ::ব াংলােদশবাংলােদশ     ম িরম ির ।।

: ৩৯.০২.৮১৪০.০৩৮.০৮.০১১.১৭-৭৬৩

     উপ  িবষয় ও  পে র পিরে ি েত 'বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষেদর কমচারী চা রী
িবধানমালা, ১৯৮৯' এর িবধান ১৭ এর উপ- িবধান (২) মাতােবক বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ এর

িবিসএসআইআর গেবষণাগার, রাজশাহী এর িসিনয়র সােয়ি িফক অিফসার জনাব মা: আহসা র রা ী-এর অ েল
ার মােয়র িচিকৎসার জ  ভারত গমেনর িনিম  আগামী ১৯.১০.২০২০ তািরখ হেত ২৯.১০.২০২০ তািরখ পয

অথবা ােনর তািরখ থেক ১১ (এগার) িদন বিহঃবাংলােদশ অিজত  িনে া  শেত িনেদশ েম ম র করা হেলা:

শত স হশত স হ ::
ক) েত গমেনর তািরখ থেক এ  গণনা করা হেব। এ  ার অিজত র সােথ সম য় করেত হেব;
খ)  িতিন ািথত  বিধত করেত পারেবন না এবং  শেষ যথা সমেয় কম েল যাগদান করেবন। কালীন সমেয়
িতিন দশীয় ায় বতন-ভাতািদ হণ করেবন;
গ) বাংলােদশ ত ােগর া ােল িতিন িভসা ও পাসেপােটর সত ািয়ত কিপ, িবেদেশ অব ানকালীন কানা, ইেমইল এবং

ানপ  যথাযথ ক পে র িনকট দািখল করেবন;
ঘ) িতিন ক পে র অ মিত েম দািয় ভার হ া র কের েত যােবন; এবং
ঙ) ার এ মেণ পিরষদ বা বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না।

০২।      উে , জনাব মা: আহসা র রা ী-এর এ মেণ ার মাতা রািজয়া বগম এবং বড় ভাই ড. মা: রওশ ল
হািবব সফরস ী হেবন।  
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চয়ার ান
চয়ার ােনর দ র

বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ

মাঃ সােজ র রহমান
িসিনয়র সহকারী সিচব
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িব ান ও ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) িসে মস ােনজার, অিধশাখা/শাখা-২৪ (আইিস  শাখা), িব ান ও ি  ম ণালয়, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা। (ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৩) পিরচালক (অিত. দািয় ), িবিসএসআইআর গেবষণাগার, রাজশাহী।
৪) জনাব মাঃ আহসা র রাি , িসিনয়র সােয়ি িফক অিফসার, িবিসএসআইআর গেবষণাগার, রাজশাহী।
৫) অিতির  সিচব ( শাসন) এর ি গত কমকতা, িব ান ও ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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