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ন র: ২৩.০৮.০০০০.০০৫.৩০.০০৭.১৮.১০০৪ তািরখ: 
০৬ িডেস র ২০১৮

২২ অ হাযণ় ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

িবষয়ঃ    বিহঃ বাংলােদশ (অিজত)  ম ির সে ।

ঃ      ক) ২ নং কােটা ািফ অিফেসর ারক ন র- ২৩.০৮.০০০০.০২৮.৩০.০০২.১৭.৪৮৫ তািরখ: ২৭ নেভ র ২০১৮।
            খ) উ য়ন সােভ পিরদ েরর ারক ন র- ২৩.০৮.০০০০.০১৯.৩০.০০২.১৭.৫৮২ তািরখ: ২৮ নেভ র ২০১৮। 

            বাংলােদশ জিরপ অিধদ রাধীন ২নং কােটা ািফ অিফেসর বগম সারা আফেরাজ, াফটস ান ১ম মান এর আেবদেনর
ি েত এবং পিরচালক, উ য়ন সােভ পিরদ েরর পািরশ মাতােবক িনে  বিণত শেত িরয়াদ, সৗিদআরব গমেনর জ  ১৪

( চৗ ) িদন বিহঃ বাংলােদশ (অিজত)  ম র করা হেলাঃ-
১।         িতিন ১৭-১২-২০১৮ হেত ৩০-১২-২০১৮ ি ঃ তািরখ পয  ১৪ ( চৗ ) িদন অথবা গমেনর তািরখ হেত ১৪ ( চৗ ) িদন
িরয়াদ, সৗিদআরব অব ান করেত পারেবন।
২।         তার মেণর যাবত য় য়ভার িতিন িনজ  তহিবল হেত বহন করেবন।
৩।         িনি  সমেয়র পর িতিন কানভােবই িরয়াদ, সৗিদআরব অব ান করেত পারেবন না।
৪।         আেবদনকারীর ০২( ই) ছেল মাঃ সাফওয়ান সােয়ম ও মাঃ শাহিরয়ার সািজদ তার সফর স ী হেবন।

৮-১২-২০ ১৮

জািকর আহেমদ
সােভয়ার জনােরল

ন র: ২৩.০৮.০০০০.০০৫.৩০.০০৭.১৮.১০০৪/১(৮) তািরখ: ২২ অ হাযণ় ১৪২৫
০৬ িডেস র ২০১৮

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ধান িহসাব র ণ কমকতা, িতর া ম ণালয়, ২২, রানা প ন, ঢাকা।
২) পিরচালক, উ য়ন সােভ পিরদ র, ঢাকা।
৩) উপ-পিরচালক (জিরপ), ২ নং কােটা ািফ অিফস, ঢাকা।
৪) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব র, ঢাকা।
৫) শাসিনক কমকতা (সাধারণ), এস.িজ.ও, ঢাকা।
৬) শাসিনক কমকতা (িহসাব), এস.িজ.ও, ঢাকা।
৭) বগম সারা আফেরাজ, াফটস ান ১ম মান, ২নং কােটা ািফ অিফস, ঢাকা।

১



৮) ৩৭-িজ-১০ (সাঃ)/ ি গত নিথঃ ৪-এ-৮২৮।
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জািকর আহেমদ
সােভয়ার জনােরল
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