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ন র: ৩২.০১.০০০০.০০১.১৮.১১৭.১২.৮২৩ তািরখ: 
২৬ িডেস র ২০২২

১১ পৗষ ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর ধান কাযালেয় কমরত (সং : মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিম র
কাযালয়) কি উটার অপােরটর জনাব মাহা দ খিল র রহমান- ক চােখর িচিকৎসার উে ে  ন ানালয়, চ াই, ভারত
যাওয়ার জ  ০১/০১/২০২৩ তািরখ থেক ২৪/০১/২০২৩ তািরখ পয  অথবা  ভােগর তািরখ থেক ২৪ (চি শ) িদেনর
বিহ:বাংলােদশ অিজত  ম র করা হেলা। 

শত াবল ীঃশত াবল ীঃ
(ক) / মণকালীন সমেয়র বতন-ভাতািদ িতিন বাংলােদশী ায় হণ করেবন;
(খ) এই মণ ি গত িবধায় িতিন কান এ/িডএ বা অ  কান ভাতািদ া  হেবন না; 
(গ) এই মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান বেদিশক া য় হেব না;
(ঘ)  অ েমািদত সমেয়র অিতির  সময় িতিন িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না; এবং
(ঙ) মাননীয় ধানম ীর কাযালেয়র ১৯ ন, ২০১১ তািরেখর পিরপ  নং- ০৩.০৬৯.০২৫. ০৬.০০. ০০৩. ২০১১.১৪৪ (৫০০)
এর দ  মতা বেল এ আেদশ জারী করা হেলা।
(চ) িব এস আর, পাট-১, পিরিশ -৮ এর অ ে দ-৩৪ মাতােবক এ আেদশ জািরর তািরখ হেত ৩৫ ( য়ি শ) িদেনর মে

 ভাগ  করেত হেব।
(ছ) এেত যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ। 

২৮-১২-২০২২
মাঃ আ ল কােশম

উপ পিরচালক
ফান: ০২-৪৮৩১৩৫৮২

ন র: ৩২.০১.০০০০.০০১.১৮.১১৭.১২.৮২৩/১ তািরখ: ১১ পৗষ ১৪২৯
২৬ িডেস র ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) মহাপিরচালক, বিহগমন ও পাসেপাট অিধদ র, আগার াও, শের বাংলা নগর, ঢাকা।, 
২) ঢাকা  ভারতীয় হাইকিমশন, ১, ৩ পাক রাড, বািরধারা, ঢাকা-১২১২।,

১



৩) িচফ একাউ  এ  িফ া  অিফসার, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়, িহসাব ভবন, স ন বািগচা, ঢাকা।,
৪) ইিমে শন অিফসার, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব র, িমেটালা, ঢাকা/ ভামড়া লব র, সাত ীরা/
িহিল লব র, হািকম র, িদনাজ র/ সানামসিজদ লব র, চাপাইনবাবগ / বনােপাল লব র, যেশার/ দশনা ল
ব র, য়াডা া/ চংরাবা া লব র, িড় াম/তামািবল লব র, িসেলট/ িড়মাির লব র, লালমিনরহাট/ দৗলতগ

লব র, য়াডা া।,
৫) সভাপিতর একা  সিচব, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিম , সংসদ সিচবালয়।,
৬) দািয় া  কমকতা, ওেয়ব পাটাল, মিহলা িবষয়ক অিধদ র, ঢাকা। (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ),
৭) জনাব মাহা দ খিল র রহমান, কি উটার অপােরটর, মিহলা িবষয়ক অিধদ র, ঢাকা।,
৮) জনাব মাহা দ খিল র রহমান, কি উটার অপােরটর, মিহলা িবষয়ক অিধদ র, ঢাকা। (সং : মিহলা ও িশ
িবষয়ক ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিম র কাযালয়),
৯) মহাপিরচালেকর ি গত সহকারী, মিহলা িবষয়ক অিধদ র, ঢাকা। (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ ),
১০) পিরচালেকর ি গত সহকারী, মিহলা িবষয়ক অিধদ র, ঢাকা। (পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ),
১১) অিফস কিপ।,

২৮-১২-২০২২
মাঃ আ ল কােশম
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