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ন র: ২৭.১১.০০০০.২১০.২১.৪৯২.১৮.২৬৬ তািরখ: 
২৩ মাচ ২০২২

৯ চ  ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
      জনাব মাঃ র হােসন সরকার (পিরিচিত নং-১১-১৯৫৯), উপসহকারী েকৗশলী, ত িনমাণ িবভাগ-২, িবউেবা, ঢাকা- ক
পিব  ওমরা পালেনর উে ে  সৗিদ আরব গমেনর জ  ১২-৪-২০২২ ি ঃ অথবা ত মেণর তািরখ হেত ২০(িবশ) িদন সৗিদ
আরব মেণর িনিম  িন বিণত শত সােপে  অ মিত দান করা হেলা:
            (ক)       এই মণ েয়র সােথ বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বােডর প  হেত দশী বা বেদিশক ায় কান আিথক      
                        সংে ষ থাকেব না;

(খ)        ােক বেদিশক ায় কান বতন বা ভাতািদ পিরেশাধ করা হেব না;
            (গ)        ম ির ত  ভাগ শেষ িতিন দেশ িফের আসেবন এবং ম ির ত  বিধত করেবন না;
            (ঘ)        বিণত  ার ণ বতেন অিজত  ভাগ িহেসেব িবেবিচত হেব এবং
            (ঙ)        উ   সমাপনাে  দেশ ফরত আসার পরপরই িতিন কােজ যাগদান করেবন।

     এ আেদশ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর িবেদশ মেণর অ মিত দান সং া  মাননীয় ধানম ীর কাযালেয়র
১৯-৬-২০১১ ি ঃ তািরেখর পিরপ  নং-০৩.০৬৯.০২৫.০৬.০০.০০৩.২০১১-১৪৪(৫০০) এর অ ে দ-৪ এবং িব ৎ িবভােগর
২৬-৭-২০১১ তািরেখর ারক নং-২৭.০৪১.০৩১.০০.০০.০২৯.২০০৭.৯৪ অ যায়ী জারী করা হেলা। 

২৩-৩-২০২২
মাঃ কািনজ জামান
উপপিরচালক-৪

ফান: ০২-২২৩৩৮৮৫২১

ন র: ২৭.১১.০০০০.২১০.২১.৪৯২.১৮.২৬৬/১(১৪) তািরখ: ৯ চ  ১৪২৮
২৩ মাচ ২০২২

সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় কাযােথ অ িলিপ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 
১) সিচব, িব ৎ িবভাগ, িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মহা-পিরচালক, ছাড়প  ও বিহরাগমন, ঢাকা।
৩) বেদিশক া িনয় ক, বাংলােদশ াংক, ঢাকা।
৪) িড আই িজ অব িলশ( শাল া ), রাজারবাগ, ঢাকা।
৫) ধান েকৗশলী, ত কম, িবউেবা, ঢাকা।

১



৬) ইিমে শন অিফসার, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব র, ঢাকা/ বনােপাল চক পা , যেশার।
৭) সিচব, িবউেবা, ঢাকা।
৮) িস এস ও  চয়ার ান, িবউেবা, ঢাকা।
৯) পিরচালক, তকাজ পিরদ র, িবউেবা, ঢাকা।
১০) উপসিচব, শাসন/িপএ িড, িবউেবা, ঢাকা।
১১) িনবাহী েকৗশলী, ত িনমাণ িবভাগ-২, িবউেবা, ঢাকা।
১২) উপপিরচালক(িহসাব), ..................................িবউেবা, ঢাকা।
১৩) সহকারী পিরচালক-৯, কমচারী পিরদ র, িবউেবা, ঢাকা।
১৪) জনাব মাঃ র হােসন সরকার, উপসহকারী েকৗশলী, ত িনমাণ িবভাগ-২, িবউেবা, ঢাকা।

২৩-৩-২০২২
মা: মন ল হাসান ম ল

িসিনয়র সহকারী পিরচালক-৩

২


