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ন র: ৩৩.০১.০০০০.১০১.০৮.৬০৮.১৭.১০৪ তািরখ: 
১৬ জা য়াির ২০২৩

২ মাঘ ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
      জনাব মাঃ ইমরান খান, েনা াফার, িবিসএস লাইভ ক একােডিম, সাভার, ঢাকা- ক ১৯৫৯ সেনর িনধািরত 
িবিধ মালার ৩ (১) (ii) ধারা যায়ী ১৫/০১/২০২৩ তািরখ হেত ২৬/০১/২০২৩ তািরখ পয  ১২ িদন অথবা  ভােগর
তািরখ হেত ১২ (বার) িদন ণগড় বতেন অিজত  (বিহ: বাংলােদশ) ম র করা হেলা এবং একই সােথ ােক
িন বিণত শত ােপে  ীর িচিকৎসা জিনত কারেণ ী িজনাত রেহনা সহ ভারত গমেনর অ মিত দান করা হল। 
শত স হঃ-
১। িতিন িনধািরত সমেয়র অিতির  সময় ভারেত অব ান করেত পারেবন না। 
২। িতিন স ণ িনজ খরেচ উ  মণ করেবন। ার এ মেণ সরকােরর তরফ হেত কান বেদিশক া খরচ হেব না। 
৩। িতিন যথা সমেয় দেশ িফের এেস ীয় পেদ যাগদান করেবন। অ থায় ার িব ে  আইনা গ ব া হণ করা
হেব। 
৪। িনয় ণকারী ক পে র ব ামেত িতিন এ  ভাগ করেবন।

১৬-১-২০২৩
ডাঃ মাঃ এমদা ল হক তা কদার

মহাপিরচালক (চলিত দািয় )

ন র: ৩৩.০১.০০০০.১০১.০৮.৬০৮.১৭.১০৪/১ তািরখ: ২ মাঘ ১৪২৯
১৬ জা য়াির ২০২৩

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) মহাপিরচালক, পাসেপাট অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
২) পিরচালক, িবিসএস লাইভ ক একােডিম, সাভার, ঢাকা।
৩) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, সাভার, ঢাকা।
৪) বিহরাগমন কমকতা, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা/ শা  আমানত আ জািতক িবমান ব র,
চ াম/ ওসমানী আ জািতক িবমান ব র, িসেলট।
৫) বিহরাগমন কমকতা, বনােপাল লব র, যেশার / দশনা, য়াডাংগা / িহিল লব র, িদনাজ র / সানামসিজদ ল
ব র, িশবগ , াপাইনবাবগ / আখাউড়া লব র, া ণবাড়ীয়া / ভামরা লব র, সাত ীরা/ িড়মারী ল ব র,

১



পাট াম, লালমিনরহাট।
৬) জলা ািণস দ কমকতা (লীভ, ড েটশন এ  িনং িরজাভ পদ), আইিস  শাখা, ািণস দ অিধদ র
৭) জনাব মাঃ ইমরান খান, েনা াফার, িবিসএস লাইভ ক একােডিম, সাভার, ঢাকা।

১৬-১-২০২৩
ডাঃ মাঃ এমদা ল হক তা কদার

মহাপিরচালক (চলিত দািয় )

২


