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ন�র: ২৮.০০.০০০০.০২০.০৮.০৪-.১৮.১৮১৯ তািরখ: 

২৩ �ন ২০২২

৯ আষাঢ় ১৪২৯

��াপন

�ালািন ও খিনজ স�দ িবভােগর অধীন বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট (িবিপআই)’র ঊ��তন �ব�ািনক কম �কত�া জনাব �মাঃ সািহ��ামান-

�ক পিব� হ� পালেনর উে�ে� আগামী ২৬-০৬-২০২২ হেত ১০-০৮-২০২২ তািরখ পয �� অথবা িনকটতম সমেয় �� �ভােগর তািরখ হেত ৪৫

(�য়তাি�শ) িদন অিজ�ত �� (বিহঃবাংলােদশ) ম�র�ব �ক মাসহ �সৗিদ আরব গমন ও অব�ােনর সরকাির অ�েমাদন িন�বিণ �ত শেত� িনেদ �শ�েম
�াপন করা হেলা: 

শত�াবিল 

(ক) তার িবেদেশ অব�ানকালীন �বতন ভাতািদ বাংলােদশী ��ায় �েদয় হেব;
(খ) বিণ �ত সফেরর যাবতীয় �য়ভার িতিন তার �ি�গত স�য় হেত বহন করেবন। এেত িবিপআই িকংবা বাংলােদশ সরকােরর �কান আিথ �ক

সংে�ষ থাকেব না; এবং

(গ) তার উ� অ�েমািদত �� �ভােগর ��ে� িবএসআর পাট � -১ এর িবিধ ৩৪ (এেপি�� viii) �েযাজ� হেব।

রা�পিতর আেদশ�েম,

২৩-৬-২০২২

�মাঃ জািকর �হােসন

উপসিচব
�ফান: ৯৫১৪১৬৫

ইেমইল: dsadmin1@emrd.gov.bd

ন�র: ২৮.০০.০০০০.০২০.০৮.০৪-.১৮.১৮১৯/১ তািরখ: ৯ আষাঢ় ১৪২৯

২৩ �ন ২০২২

অ�িলিপ সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� ��রণ করা হইল (�জ��তার �মা�সাের নয়): 

১) পররা� সিচব, পররা� ম�ণালয় [�ি� আকষ �ণ: মহাপিরচালক (কন�লার) �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর অ�েরাধসহ]।
 

২) মা�বর রা��ত, বাংলােদশ �তাবাস, �সৗিদ আরব।
 ৩) মা�বর রা��ত, �সৗিদ আরব �তাবাস, ঢাকা।
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৪) মহাপিরচালক (অিতির� সিচব), বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট।

৫) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ�র, ইিমে�শন ও পাসেপাট � অিধদ�র।
 

৬) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ��জািতক িবমান ব�র, ঢাকা।
 ৭) পিরচালক, ��ণ ও �কাশনা অিধদ�র (িজও� পরবত� �গেজেট �কােশর অ�েরাধসহ)।

 
৮) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, �ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)।

৯) িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, �ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ, �স�নবািগচা, ঢাকা।
 

১০) ��া�ামার, আইিস� শাখা, �ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ (ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)।
 ১১) জনাব �মাঃ সািহ��ামান, ঊ��তন �ব�ািনক কম �কত�া, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট (িবিপআই)।

 
১২) ইিমে�শন অিফসার, হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমান ব�র, ঢাকা।.

১৩) অিফস কিপ।
 


