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১৮ এি ল ২০১৮

৫ বশাখ ১৪২৫

িবষয:় Bangladesh Embassy, Canberra, Australia Bangladesh Embassy, Canberra, Australia হ েতহেত   অে িলয়ারঅে িলয়ার  Murdoch Murdoch
University University এরএর   ৩৩ ( ( িতনিতন ) ) জনজন   েফসরেকেফসরেক  ৫৫ ( ( াচাচ) ) বৎসেররবৎসেরর   জজ   মা ি পলমাি পল  এিএি   িভসািভসা
সরবরােহরসরবরােহর   িনিমিনিম   পা িরশপািরশ   পপ   দােনরদােনর   জজ   মতামতমতামত   রণরণ ।।

: নং-২/ নাটশীট/১০৩৮/সং াপন, তািরখ: ২৩/১০/২০১৭, রিজ ার, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ।

উপ  িবষয় ও ে র আেলােক অে িলয়ার Murdoch University এর িন বিণত ৩ জন েফসর এর মাি পল এি  িভসা
সরবরােহর িনিম  পািরশ প  দােনর জ  বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ হেত অ েরাধ জানােনা হেয়েছ:
No.No. Nam eNam e Adres sAdres s Pas s portPas s port

Num berNum ber
Date of
birth

Place of birth

1. Dr. rechard
William Bell

59 Fraser St, East
Fremantle, WA 6158,
Australia

PE0374242 24/7/1954 Margaret
River, West
Australia

2. Dr. Jane
Hutchison

83A Jean Street
Hamilton Hill, 6163,
Western Australia

PA5782116 26/10/1957 Perth,
Australia

3. Dr. Davina
Lee Boyd

35A Grigg Place,
Hilton, WA6163,
Australia

LH821882 18/3/1974 Hamilton,
New Zealand

২।         এমতাব ায়, উি িখত ৩ জন েফসেরর মাি পল এি  িভসা সরবরােহর িনিম  পািরশ প  দােনর িবষেয় মতামত দয়ার
জ  িব িব ালয় হেত া  স দয় কাগজপ ািদ িনেদশ েম এতদসংেগ রণ করা হেলা।

সং ি : বণনা মাতােবক।

১৮-৪-২০ ১৮

সিচব
র া সবা িবভাগ

িজ াত রহানা
উপ-সিচব
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১৮ এি ল ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
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১) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) রিজ ার, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ।
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

১৮-৪-২০ ১৮

িজ াত রহানা 
উপ-সিচব
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