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অিবলে  
সীিমত

ন র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.০৮.০৮৮.১৮.১৫৫ তািরখ: 
১০ ম ২০১৮

২৭ বশাখ ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
    জনাব মাঃ আমজাদ হােসন, অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক, জলা াথিমক িশ া অিফস, িম া- ক িসংগা র ও
মালেয়িশয়ায় আ ীেয়র সােথ দখা এবং দশনীয় ান মেণর উে ে  িনধািরত  িবিধমালা ১৯৫৯ এর িবিধ ৩(১)(ii) মাতােবক
১৬/০৫/২০১৮ তািরখ থেক ৩০/০৫/২০১৮ তািরখ পয  অথবা  ভােগর তািরখ থেক ১৫ (পেনর) িদন িন িলিখত শত সােপে  অিজত
(বিহ:বাংলােদশ)  ম রসহ িসংগা র ও মালেয়িশয়া গমন ও অব ােনর জ  অ মিত দান করা হেলা।
শত াবল ীশত াবল ী: : 
ক) িতিন িনধািরত সমেয়র অিতির  িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না;
খ) িতিন িনধািরত  শেষ দেশ িফের ীয় কম েল যাগদান করেবন;
গ) ার এ মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না;
ঘ) িবেদেশ মণকােল িতিন দশীয় ায় বতন-ভাতািদ া  হেবন। 
২। এ িবষেয় যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ। 

১০ -৫-২০ ১৮

মাঃ বাহা ল ইসলাম
উপপিরচালক

ন র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.০৮.০৮৮.১৮.১৫৫/১(৯) তািরখ: ২৭ বশাখ ১৪২৫
১০ ম ২০১৮

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইলঃ 
১) মহাপিরচালক, বিহরাগমণ ও পাসেপাট অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
২) পিরচালক (িসে ম ােনজার), আইএমিড, াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর জ )।
৩) িবভাগীয় উপপিরচালক, িবভাগীয় উপপিরচালেকর কাযালয়, চ াম িবভাগ, চ াম ।
৪) জলা াথিমক িশ া অিফসার/িহসাবর ণ অিফসার, িম া।
৫) িশ া অিফসার, সম য় ও ত াবধান সল, াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কাশ িনি ত করেণর
জ )।
৬) ইিমে শন অিফসার, হযরত শাহ জালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা/ওসমানী আ জািতক িবমানব র, িসেলট/হযরত শাহ
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আমানত আ জািতক িবমানব র, চ াম।
৭) জনাব মাঃ আমজাদ হােসন, অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক, জলা াথিমক িশ া অিফস, িম া।
৮) িপএ  , পিরচালক ( শাসন), াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র-২, ঢাকা।
৯) অিফস কিপ।

১০ -৫-২০ ১৮

নািগস সােজদা লতানা
সহকারী পিরচালক
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