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৫ আষাঢ় ১৪২৫

াপনাপন

            পিরদশন ও িনরী া অিধদ েরর িশ া পিরদশক ড. এনামলু হক, মলূ পদবী সহকারী অধ াপক (বাংলা), (পিরিচিত
নং- ০১৫১৫৩) া  অিজত ছিুট থেক িনে া  শেত আগামী ২৫/০৬/২০১৮ তািরখ হেত ০১/০৭/২০১৮ তািরখ পয  অথবা
ছিুট ভােগর তািরখ হেত মাট ০৭ (সাত) িদন বিহ:বাংলােদশ (অিজত) ছিুট ম রুসহ স ােনর িচিকৎসার উে  িস াপুের
গমেনর অ মিত দান করা হল:
    ১) এ মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না;
    ২) তাঁর িস াপুর গমনাগমন এবং সখােন অব ােনর যাবতীয় ব য়ভার িতিন িনেজ বহন করেবন;
    ৩) িতিন অ েমািদত সমেয়র অিতির  সময় িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না;
    ৪) ছিুট ভােগর পর িতিন কম েল যাগদান করেবন এবং কতপৃ েক অবিহত করেবন;
    ৫) মণকালীন দশীয় মু ায় বতন-ভাতা াপ  হেবন;
    ৬) মণ ব য় আয়কর িববরণীেত দশন করেত হেব।

০২।      যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

রা পিতর আেদশ েম,

১৯-৬-২০১৮

মাঃ রােহদ হােসন
উপসিচব (অিতির  দািয় )
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হইলঃ 
১) মা বর হাইকিমশনার, িস াপরু দতূাবাস, লশান এিভিনউ, ঢাকা
২) চয়ারম ান, বসামিরক িবমান চলাচল কতৃপ ,ঢাকা
৩) মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
৪) মহাপিরচালক, পাসেপাট ও বিহগমন অিধদ র, আগারগাঁও, ঢাকা
৫) পিরচালক, পিরদশন ও িনরী া অিধদ র
৬) পররা  সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, পররা  ম ণালয়, স ন বািগচা, ঢাকা
৭) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৮) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা

১



৯) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
১০) ড. এনামলু হক, িশ া পিরদশক, পিরদশন ও িনরী া অিধদ র, ঢাকা
১১) ধান িহসাব র ণ কমকতা, ৪৫ পরুানা প ন, িশ া ম ণালয়, ঢাকা
১২) ইিমে শন অিফসার, বিহগমন িবভাগ, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব র, িমেটালা, ঢাকা

২


