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িশ া িনেয় গড়ব দশ,
শখ হািসনার
বাংলােদশ
অিবলে  
সীিমত

ন র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.০৮.১৩৮.১৯.১৫৯ তািরখ: 
১৯ সে র ২০১৯

৪ আি ন ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
জনাব তপন মার দবনাথ, সহকারীউপেজলা িশ া অিফসার, ামনগর, সাত ীরা ক ভারেতর িবিভ  ধম য় ান মেণর
উে ে  িনধািরত  িবিধমালা ১৯৫৯ এর িবিধ ৩(১)(ii) মাতােবক ০৩/১০/২০১৯ তািরখ থেক ১৭/১০/২০১৯ তািরখ অথবা 
ভােগর তািরখ থেক ১৫ (পেনর) িদন িন িলিখত শত সােপে  অিজত (বিহ:বাংলােদশ)  ম রসহ ভারত 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।
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ন র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.০৮.১৩৮.১৯.১৫৯/১ তািরখ: ৪ আি ন ১৪২৬
১৯ সে র ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
২) পিরচালক (আইএমিড), াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর জ )।
৩) িবভাগীয় উপপিরচালক, িবভাগীয় উপপিরচালেকর কাযালয়, াথিমক িশ া, লনা িবভাগ, লনা।
৪) জলা াথিমক িশ া অিফসার, সাত ীরা।
৫) উপেজলা িশ া অিফসার/ উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার, ামনগর, সাত ীরা।
৬) ইিমে শন অিফসার হযরত শাহ জালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা/ওসমানী আ জািতক িবমানব র,
িসেলট/হযরত শাহ আমানত আ জািতক িবমানব র, চ াম, িড়মাির, লালমিনরহাট /িহিল, িদনাজ র/ বনােপাল,
যেশার/ ভামরা, সাত ীরা/বাংলাবা া, প গড়/ সানা মসিজদ, াপাইনবাবগ  ।

১



৭) জনাব তপন মার দবনাথ, সহকারী উপেজলা িশ া অিফসার, ামনগর, সাত ীরা ।
৮) পিরচালক ( শাসন) এর ি গত সহকারী (মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র-২,
ঢাকা।
৯) অিফস কিপ।

১৯-৯-২০ ১৯

মাঃ আ ল আলীম
সহকারী পিরচালক

২


