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২৩ কািতক ১৪২৫

াপনাপন

ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর অধীন  বাংবাংলােদশ ভূতাি ক জিরপ অিধদ র (িজএসিবর)র সহকারী
পিরচালক বগম তানিজম তামা া আফেরাজেক ভারেতর িবিভ  ধমীয় ও দশনীয় ানসমহূ পিরদশেনর উে ে
০৭ নেভ র ২০১৮ তািরখ অথবা কতৃ যা ার তািরখ হেত ১০ (দশ) িদন অিজত ছিুট (বিহঃবাংলােদশ)
ম রুপূবক সফরস ীসহ  ভারত গমন ও অব ােনর সরকাির অ েমাদন াপন করা হেলা: 

শতাবিল 

(ক) তাঁর িবেদেশ অব ানকালীন বতন ভাতািদ বাংলােদশী মু ায় েদয় হেব;
(খ) বিণত সফেরর যাবতীয় ব য়ভার িতিন তার ব ি গত স য় হেত বহন করেবন। এেত িজএসিব িকংবা
বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না; এবং
(গ) তাঁর উ  অ েমািদত ছিুট বিৃ  করা যােব না।

রা পিতর আেদশ েম,
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উপ-সিচব

ফান: ৯৫১৪১৬৫

ন র: ২৮.০০.০০০০.০২০.০৮.০৪-
.১৮.১১৮৫/১

তািরখ: ২৩ কািতক ১৪২৫
০৭ নেভ র ২০১৮

সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হেলা: 
১) িসিনয়র সিচব, পররা  ম ণালয় (দঃৃ আঃ কন লার সকশন)
২) মা বর হাইকিমশনার, ভারতীয় হাইকিমশন, ঢাকা।
৩) মা বর হাইকিমশনার, বাংলােদশ হাইকিমশন, নয়ািদ ী, ভারত।
৪) মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র, ঢাকা।

১



৫) মহাপিরচালক, বাংলােদশ ভতূাি ক জিরপ অিধদ র, ঢাকা।
৬) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৭) সিচেবর একা  সিচব, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৮) উপ-পিরচালক, বাংলােদশ ফরমস ও কাশনা অিফস, তজগাঁও, ঢাকা ( াপনিট গেজেটর পরবতী
সংখ ায় কােশর অ েরাধসহ)।
৯) ইিমে শন অিফসার, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
১০) ইিমে শন অিফসার, লব র, বনােপাল, যেশার/ দশনা,
চুয়াডা া/বিুড়মারী,লালমিনরহাট/আখাউড়া, বা ণবািড়য়া /বাংলাবা া, প গড় /িহিল ব র/সীমা পরু,

িম া।
১১) া ামার, আইিসিট শাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
১২) বগম তানিজম তামা া আফেরাজ, সহকারী পিরচাল, বাংলােদশ ভতূাি ক জিরপ অিধদ র।
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