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২৫ মাঘ ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

ধানম ীর কাযালেয়র ারক নং-০৩.০৬৯.০২৫.০৬.০০.০০৩.২০১১-১৪৪(৫০০), তািরখঃ ১৯-০৬-২০১১ এ দ  িনেদশনা
অ যায়ী বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশেনর উ মান সহকাির জনাব িব.এম মহিসন রজা এর আেবদেনর ি েত আজমীর
শরীফ জয়ারেতর উে ে  ভারত গমেনর জ  আগামী ২১/০২/২০১৯ হেত ০২/০৩/২০১৯ তািরখ পয  অথবা যা ার তািরখ হেত
মাট ১০ (দশ) িদন বিহঃ বাংলােদশ (অিজত)  ম রকরতঃ িন বিণত শত সােপে  ভারত গমেনর ক প ীয় অ েমাদন
াপন করা হেলা।

২। শতাবলীঃ
(ক) তার মণকালীন সমেয়র জ  িতিন বতন ভাতািদ বাংলােদশী ায় হণ করেবন;
(খ) উ  মেণর যাবতীয় য়ভার িতিন ি গতভােব বহন করেবন। এেত িবিপিস িকংবা বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক
সংে ষ থাকেব না;
(গ)তার উ  অ েমািদত  কান অব ােতই ি  করা যােব না এবং অ েমাদেনর অিতির  সময় বােস অব ান করেত
পারেবন না।
(ঘ)  ভাগ শেষ কম েল যাগদান পে র সিহত পাসেপােটর ফেটাকিপ সং  কের সািচিবক িবভােগ রণ করেত হেব।

৩। যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ ই  করা হেলা।

১০ -২-২০ ১৯

কাজী মাহা দ হাসান
সিচব
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অ িলিপঃ 
১) িসিনয়র সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়
২) সিচব, সিচেবর দ র, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৩) পররা  সিচব, পররা  ম ণালয়
৪) মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র
৫) ভারত তাবাস, বাংলােদশ।
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৬) বাংলােদশ তাবাস, ভারত
৭) পিরচালক, হযরত শাহজালাল (রা:) আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৮) ইমে শন অিফসার, হযরত শাহজালাল (রা:) আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৯) পিরচালক (অথ), িবিপিস।
১০) চয়ার ান মেহাদেয়র একা  সিচব, িবিপিস।
১১) উ মান সহকারী, বািণিজ ক অিধশাখা, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
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