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ন র: ৩৫.০০.০০০০.০২২.০৩২.১৫.১৯-৩৫৫ তািরখ: 
২১ ম ২০১৯

৭ জ  ১৪২৬

াপনাপন

জনাব মাঃ আলবাছ হাছান (৪০০০৩০), উপ-িবভাগীয় েকৗশলী (চলিত দািয় ), সড়ক ও জনপথ অিধদ র, কারখানা উপ-
িবভাগ, সা াহার, ব ড়া-এর পিব  ওমরাহ হ  পালেনর লে  সপিরবাের সৗিদআরব গমেনর িনিম  ২০/০৫/২০১৯  হেত
২৯/০৫/২০১৯ তািরখ পয  অথবা  ভােগর তািরখ হেত ১০(দশ) িদেনর বিহঃ বাংলােদশ  (অিজত ) িনে া  শেত
ম র করা হলঃ

     (ক)   এেত বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না;
     (খ)   কালীন বতন-ভাতািদ িতিন দশীয় ায় আহরণ করেবন;
     (গ)    ভাগরত অব ায়  বিধত করা যােব না;
     (ঘ)    শেষ দেশ ত াবতেনর পর এ িবভাগেক অবিহত করেবন;
     (ঙ)   বিণত  ম রীর তািরখ হেত ৩৫( য়ি শ) িদেনর মে  ভাগ করেত হেব; এবং
     (চ)   মণ য় আয়কর িববরণীেত দশন করেত হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

২১-৫-২০ ১৯

মাঃ নজ ল ইসলাম সরকার
উপসিচব
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অ িলিপ সদয় াতােথ/কাযােথ ( জ তার মা সাের নয়): 
১) ধান েকৗশলী, ধান েকৗশলীর দ র, সডক় ও জনপথ অিধদ র
২) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র
৩) জনাব মাঃ রিফ ল হক তা কদার, িপআরএল ভাগরত ত াবধায়ক েকৗশলী, সওজ, মকািনক াল সােকল, বিরশাল
৪) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ
৫) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ
৬) ত াবধায়ক েকৗশলী, এমআইএস এ  এে টস সােকল, সডক় ও জনপথ অিধদ র
৭) ধান িহসাব র ণ কমকতা, সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়, িসিজএ ভবন, স নবািগচা, ঢাকা
৮) সহকারী সিচব, কন লার শাখা, পররা  ম ণালয়
৯) িসিনয়র িসে ম এনািল , সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)
১০) ইিমে শন অিফসার, হয়রত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা
১১) জনাব মাঃ আলবাছ হাছান, উপ-িবভাগীয় েকৗশলী (চলিত দািয় ), সওজ, কারখানা িবভাগ, সা াহার, ব ড়া।

১



১২) জলা িহসাব র ণ কমকতা, জলা িহসাব র ণ কমকতার কাযালয়, ব ড়া
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