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বাংলােদশ সরকাির
ণালেয়র কে ািজ টর জ নাব মায়াে ম ( পিরিচিত নং
৫৩৭ )- এর উ ত িচিকৎসার জ ১৫ ( পেনর ) িদেনর অিজ ত ( বিহ ঃ বাংলােদশ )
ম রসহ ভারত গমেনর অ মিত দান সে ।

ারক ন র: ০৫.০৪.০০০০.০০৯.০৮.০০২.১৫.১৪১
িবষয়:

উপ
িবষয় ও
ারেকর ি েত ণ ও কাশনা অিধদ রাধীন বাংলােদশ সরকাির
লেয়র
কে ািজটর জনাব মায়াে ম (পিরিচত নং-৫৩৭)-এর উ ত িচিকৎসার উে ে ভারত গমেনর িনিমে আগামী
২৫/০১/২০১৮ হেত ০৮/০২/২০১৮ তািরখ পয (অথবা
ভােগর তািরখ হেত) ১৫ (পেনর) িদেনর অিজত
(বিহঃ বাংলােদশ) ম রসহ িনে া শত সােপে ভারত গমেনর অ মিত দান করা হেলাঃ১. উ

কমচারী ভারত গমেনর যাবতীয় য়ভার িনেজ বহন করেবন।

২. এই মেণর জ

বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না ।

৩. অ েমািদত
শষ হবার পরবত থম কায িদবেসর
ণালয়-এর িনকট কােজ যাগদানপ দািখল করেবন।

বাে

িতিন উপপিরচালক, বাংলােদশ সরকাির

৪. উপেরর িতন শত পালেন থ হেল তােক দায়-দািয় বহন করেত হেব ।
২।

এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অ েমাদন রেয়েছ ।

২৩- ১- ২০ ১৮

জনাব মায়াে ম-৫৩৭, কে ািজটর, িবিজ

স, তজ াও, ঢাকা

ারক ন র: ০৫.০৪.০০০০.০০৯.০৮.০০২.১৫.১৪১/১(৪)

মাঃ কিবর উি ন
সহকারী পিরচালক ( শাসন-১) (অিতির
তািরখ: ১০ মাঘ ১৪২৪
২৩ জা য়াির ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ
১) মহাপিরচালক, বিহরাগমণ ও পাসেপাট অিধদ র, আগার াও, ঢাকা
২) উপপিরচালক,িবিজ স, তজ াও, ঢাকা
৩) মইনেট া ইি িনয়ার(সহকারী পিরচালক-১ এর অিতঃদাঃ), েণ ও কাশনা অিধদ র, তজ াও,
ঢাকা(অিধদ েরর ওেয়ব সাইেট কােশর জ )।
৪) ইিমে শন অিফসার, বনােপাল ল ব র ক প , যেশার।
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দািয় )

২৩- ১- ২০ ১৮

মাঃ কিবর উি ন
সহকারী পিরচালক ( শাসন-১) (অিতির দািয় )
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