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১৪ মাঘ ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশেনর িসিনয়র সহকারী সিচব, জনাব মা: মা ািফ র রহমান, ভারেতর তীথ ান মেণর
জ  ৯.১.২০২০ তািরখ থেক ১২.১.২০২০ তািরখ (অথবা যা ার তািরখ) পয  ০৪ (চার) িদন  িন বিণত শেত ভারত মেণর
অ মিত দান করা হল:

ক) এ মেণর যাবতীয় য় িতিন িনেজ বহন করেবন। এেত বাংলােদশ সরকার বা িব িব ালয় ম রী কিমশেনর আিথক
সংি তা থাকেব না।
খ) মণ শেষ িতিন দেশ িফের কােজ যাগদান করেবন এবং ম ণালয়েক অবিহত করেবন;
গ) এ মণকােল িতিন বাংলােদিশ ায়  বতন ভাতািদ া  হেবন।

২৮-১-২০ ২০

আ.ন.ম. তির ল ইসলাম
উপসিচব
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২৮ জা য়াির ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, রা  ম ণালয়, ঢাকা।
২) পিরচালক, পররা  সিচেবর দ র, পররা  ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
৩) চয়ার ান, চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন, আগার াও, ঢকা।
৪) মহাপিরচালক, বেদিশক া িনয় ণ িবভাগ, বাংলােদশ াংক, ঢাকা।
৫) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
৬) জনাব মা: মা ািফ র রহমান, িসিনয়র সহকারী সিচব, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন, আগার াও, ঢাকা।
৭) ম ীর একা  সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৮) উপম ীর একা  সিচব, উপম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৯) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
১০) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ

১



সিচবালয়, ঢাকা
১১) পিরচালক, হযরত শাহাজালাল আ জািতক িবমানব র, ঢাকা
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আ.ন.ম. তির ল ইসলাম
উপসিচব
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