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১২ মাঘ ১৪২৪

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
ব উ য়ন অিধদ রাধীন শখ হািসনা জাতীয় ব ক  সাভার ঢাকায় কমরত ইেলকি িশয়ান কাম পা

অপােরটর জনাব মাহা দ বােহজ উি ন এর আেবদেনর ি েত ধম য় ান দশন ও শারীিরক চকআেপর জ
ভারত গমেণর উে ে  িনধািরত  িবিধমালা ১৯৫৯ এর ৩(১) (ii) িবিধ অ যায়ী ২০/০১/২০১৮ি ঃ হেত
১৮/০২/২০১৮ি ঃ অথবা  ভােগর তািরখ থেক মাট ৩০(ি শ) িদন ণ গড় বতেন বিহঃ বাংলােদশ অিজত

 িনে  বিণত শেত ম র করা হেলাঃ
ক) এ িবেদশ মেণ সরকােরর কান আিথক সংে ষ নাই। সকল কার য়ভার িতিন িনজ  উৎস হেত বহন
করেবন;
খ) কালীন িতিন দশীয় ায় তার বতন-ভাতািদ হণ করেবন;
গ) েত গমেণর েব িনয় ণকারী ক পে র অ মিত হণ করেত হেব এবং কান েমই ম রী ত র
অিতির   ভাগ করা যােব না;
ঘ) িনধািরত  শেষ িতিন কম েল যাগদান করেবন;
০২। মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন েম এ আেদশ জারী করা হেলা।

২৫-১-২০ ১৮

মাঃ আঃ হািমদ খান
উপ-পিরচালক

ন র: ৩৪.০১.০০০০.০০৫.০৮.০০১.১৮.৩৭/১(১২) তািরখ: ১২ মাঘ ১৪২৪
২৫ জা য়াির ২০১৮

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইলঃ 
১) সিচব, পররা  ম ণালয়, স ন বািগচা, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক, বিহগমন ও পাসেপাট অিধদ র,ঢাকা।
৩) ভারতীয় তাবাস, ঢাকা।
৪) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব র,ঢাকা।
৫) পিরচালক, শখ হািসনা জাতীয় ব ক ,সাভার,ঢাকা।
৬) উপপিরচালক(অথ ও অিডট), ব উ য়ন অিধদ র,ঢাকা।
৭) কি উটার া ামার, ব উ য়ন অিধদ র,ঢাকা। অেদশ  ওেয়বসাইেট কাশ করার জ  অ েরাধ করা
হেলা।
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৮) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, সাভার,ঢাকা।
৯) ইিমে শন অিফসার, ..........................................।
১০) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, ব উ য়ন অিধদ র,ঢাকা।
১১) জনাব মাহা দ বােহজ উি ন, ইেলকি িশয়ান কাম পা  অপােরটর, শখ হািসনা জাতীয় ব
ক ,সাভার,ঢাকা।
১২) অিফস কিপ/গাড ফাইল।,

২৫-১-২০ ১৮

ফািরহা িনশাত
সহকারী পিরচালক
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