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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

     জনাব িদলীপ চ  বালা, সহকারী পিরদশক, উপেজলা সমবায় কাযালয়, ম খালী, ফিরদ র’ ক ভারেতর
ধম য় ও ঐিতহািসক ান দশেনর জ  িবগত ২০/০৫/২০১৯ হেত ০৩/০৬/২০১৯ তািরখ পয  অথবা 
ভােগর তািরখ থেক ১৫ (পেনর) িদন ণ গড় বতেন বিহঃ বাংলােদশ অিজত  ম রসহ িন  বিণত শেত
ভারত মেণর িনেদশ েম অ মিত দান করা হল। 

          ক)      উ   ১৯৫৯ সােলর িনধািরত  িবিধমালার ৩(১) িব(২) ধারা মাতােবক ণ গড় 
                    বতেন অিজত  িহেসেব গ  হেব ;

খ)       এই মেণ সরকােরর কান আিথক সংে ষ নই ;
গ)       বিহঃ বাংলােদশ কালীন িতিন দশীয় ায় বতন ভাতািদ পােবন ;
ঘ)       কান েমই র ময়াদ বিধত করা যােব না 
ঙ)        ভােগর পর সংি  কাযালেয় যাগদান কের এ কাযালেয় অ িলিপ দািখল করেত হেব। 
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মাঃ ল আিমন
-িনব ক
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, আগার াও, ঢাকা। 
২) হাইকিমশনার, ভারতীয় হাইকিমশন, বাড়ী নং-২, সড়ক নং-১৪, লশান-১, ঢাকা-১২১২।
৩) -িনব ক, িবভাগীয় সমবায় কাযালয়, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা।
৪) উপ-িনব ক (এমআইএস), সমবায় অিধদ র, ঢাকা (সমবায় অিধদ েরর ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা
হল)।
৫) জলা সমবায় কমকতা, ফিরদ র। 
৬) উপেজলা সমবায় কাযালয়, ম খালী, ফিরদ র। 

১



৭) উপেজলা িহসাব র ন কমকতা, ম খালী, ফিরদ র। 
৮) ভার া  কমকতা (বিহগমন), হযরত শাহজালাল (রঃ), আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৯) অিফসার ইনচাজ, বনােপাল ইিমে শন চকেপা , বনােপাল লব র, শাশা, যেশার।
১০) জনাব িদলীপ চ  বালা, সহকারী পিরদশক, উপেজলা সমবায় কাযালয়, ম খালী, ফিরদ র।
১১) সংি  নিথ। 
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হা াদ গালীব খান
উপ-িনব ক
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