
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ত  ম ণালয় 

বাংলােদশ সিচবালয় 
িভ-১ শাখা 

ঢাকা

ন র: ১৫.০০.০০০০.০২৩.৩১.১২৭.১৮.৬৮ তািরখ: 
২৫ ফ যা়ির ২০১৮

১৩ ফা ন ১৪২৪

াপনাপন
িনধািরত  িবিধমালা ১৯৫৯ এর ৩(i) িব (ii) ধারা অ যায়ী বাংলােদশ টিলিভশন চ াম
কে র ইি িনয়ািরং ােনজার (চলিত দািয় ) জনাব মীর মঈন উি ন মা: জািমল আখতার এর
অ েল ১৯ িডেস র ২০১৭ থেক ০২ জা য়াির ২০১৮ পয  অথবা ত ভােগর তািরখ থেক
১৫(পেনর) িদন ম ির ত াি  িবেনাদন েক বিহ:বাংলােদশ েত পা র বক ত
যা ার তািরখ থেক িন বিণত শেত িনেদশ েম ভারত মেণর অ মিত দান করা হেলা:
শতাবলী:
(ক) িতিন কালীন সমেয়র বতন-ভাতািদ দশীয় ায় া  হেবন;
(খ)  ার এ মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না; 
(গ)  িতিন অ েমািদত সমেয়র অিধক িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না। এবং
(ঘ)  িতিন  শেষ যথাসমেয় পেদ যাগদান করেবন।
(ঙ) এ  ভােগর ে  B.S.R.(Part-1) এর Appendix-VIII এর Rule-34 এর
িবধান েযাজ  হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

বগম িজনা লতানা
উপসিচব

ন র: ১৫.০০.০০০০.০২৩.৩১.১২৭.১৮.৬৮/১(১১) তািরখ: ১৩ ফা ন ১৪২৪
২৫ ফ যা়ির ২০১৮

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) পররা  সিচব, পররা  ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ টিলিভশন
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৩) উপ-পিরচালক, আ িলক পাসেপাট অিফস, াদগাও চ াম।
৪) পিরচালক, হযরত শাহ আমানত আ জািতক িবমান ব র, চ াম।
৫) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, চ াম।
৬) ইিমে শন অিফসার, হযরত শাহ আমানত আ জািতক িবমান ব র, চ াম।
৭) জনােরল ােনজার, বাংলােদশ টিলিভশন, চ াম ক , চ াম।
৮) ইিমে শন অিফসার, বনােপাল, যেশার/দশনা, য়াডা া, লালমিনরহাট/আখাউড়া, া ণবািড়য়া।
৯) উপ-পিরচালক, বাংলােদশ ফরমস ও কাশনা অিফস, তজ াও, ঢাকা ( গেজেট কােশর অ েরাধসহ)।
১০) জনাব মীর মঈন উি ন মা: জািমল আখতার, ইি িনয়ািরং ােনজার (চলিত দািয় ), বাংলােদশ টিলিভশন,
চ াম ক , চ াম।
১১) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ত  ম ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।

২৫-২-২০ ১৮

বগম িজনা লতানা
উপসিচব
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