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ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.০৮.০৪১.১৭.১২৫ তািরখ: 
১২ ফ যা়ির ২০১৮

৩০ মাঘ ১৪২৪

াপনাপন

পিব  হ ত পালেনর লে  বাংলােদশ িশ াত  ও পিরসং ান েরা-এর শািল  (ড েমে শন) কাজী
ইিলয়াস উি ন আহে দ-এর অ েল আগামী ১৫ লাই-০২ সে র, ২০১৮ তািরখ পয  অথবা যা ার তািরখ
থেক মাট ৫০ (প াশ) িদন বিহ:বাংলােদশ (অিজত)  ম র বক িনে া  শেত সৗিদ আরব গমেনর অ মিত
দান করা হেলা:

   ১. এ মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ নই, যাবতীয় য় িতিন
       িনেজ বহন করেবন;
   ২. মণ শেষ যথাসমেয় িতিন িনজ কম েল যাগদান করেবন;
   ৩. মণকালীন বতন-ভাতা িতিন দশীয় ায় উে ালন করেবন।

০২. যথাযথ ক পে র অ েমাদন ও িনেদশ েম এ আেদশ জাির করা হেলা। 

রা পিতর আেদশ েম,

সািজয়া আফরীন
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৪৯১৩০
ইেমইল:

sas_admin1@moedu.gov.bd

ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.০৮.০৪১.১৭.১২৫/১(৯) তািরখ: ৩০ মাঘ ১৪২৪
১২ ফ যা়ির ২০১৮

অ িলিপ (সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় কাযােথ): 
১) পিরচালক, বাংলােদশ িশ াত  ও পিরসং ান েরা ( ানেবইস), পলাশী-নীলে ত, ঢাকা।
২) পিরচালক (কন লার), পররা  ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
৩) পিরচালক (পাসেপাট ও িভসা), ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
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৪) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) িসিনয়র িসে ম এনািল , মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয় [ওেয়বসাইেট

কােশর অ েরাধসহ]।
৬) কাজী ইিলয়াস উি ন আহে দ, শািল  ড েমে শন, বাংলােদশ িশ াত  ও পিরসং ান েরা ( ানেবইস),
পলাশী-নীলে ত, ঢাকা।
৭) ধান িহসাবর ণ কমকতা , িশ া ম ণালয়, ৪৫, রানা প ন, ঢাকা।
৮) ইিমে শন অিফসার, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৯) িহসাবর ণ কমকতা, বাংলােদশ িশ াত  ও পিরসং ান েরা ( ানেবইস), পলাশী-নীলে ত, ঢাকা।

১২-২-২০ ১৮

সািজয়া আফরীন
িসিনয়র সহকারী সিচব
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