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াপনাপন
কািরগির িশ া অিধদ রাধীন িড় াম পিলেটকিনক ইনি িটউট, িড় াম এ কমরত িনে া  কমকতােক তার
নােমর পাে  বিণত সময় ও দেশ অধগড় বতেন বিহঃ বাংলােদশ ছিুট (অিজত ছিুট) ম রুসহ িবেদশ গমেণর
অ মিত িনেদশ েম দান করা হেলা।কমকতার িব ািরত িববরণ ও শতািদ িন পঃ

. নং কমকতার নাম, পদবী ও কম ল মেণর সময়কাল মেণর দশ ও উে

০১

জনাব মাঃ ফজললু কিরম
লাইে িরয়ান

িড় াম পিলেটকিনক ইনি িটউট,
িড় াম।

০১/১১/২০১৯ ি ঃ হেত 
২০/১১/২০১৯ ি ঃ
তািরখ পয  অথবা যা ার তািরখ
 হেত মাট ২০ (িবশ) িদন।

সৗিদ আরব,
পিব  ওমরাহ হ ত 
পালন।

শতাবলীঃশতাবলীঃ
ক।        এ মেণর সম  ব য় িতিন িনেজ বহণ করেবন এবং এ মেণর সািবক ব েয়র পিরমাণ আয়কর িহসাব   
               িববরণীেত উে খ থাকেত হেব।
খ।         এ মেণ বাংলােদশ সরকােরর কােনা কার আিথক সংে ষ থাকেব না।
গ।         িবেদেশ উ  সময় শষ হওয়ার সােথ সােথ িতিন দেশ ত াবতন কের কােজ যাগদান করেবন।
ঘ।         কান িবেদশী মু ায় বতন ও ভাতা বা তাঁর অংশ িবেশষ হণ করা যােব না।
ঙ।         সরকারী িবিধ িবধান অ সরেণ ছিুটর িহসাব গণনা করা হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

২৫-৮-২০১৯

মাঃ আ রু রিহম
উপসিচব
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, কািরগির িশ া অিধদ র

১



২) মহাপিরচালক, মু ণ ও কাশনা অিধদ র ( াপনিট পরবতী গেজেট কােশর অ েরাধসহ)।
৩) মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
৪) পিরচালক, কন লার শাখা, পররা  ম ণালয়
৫) রা দতূ, সৗিদ আরব দতূাবাস, ঢাকা, বাংলােদশ।
৬) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৭) সিচেবর একা  সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৮) মাননীয় উপম ীর একা  সিচব , উপম ীর দ র, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৯) অধ , িড় াম পিলেটকিনক ইনি িটউট, িড় াম।
১০) িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
১১) জলা িহসাব র ণ কমকতা, িড় াম।
১২) ইিমে শন কমকতা, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
১৩) জনাব মাঃ ফজললু কিরম, লাইে িরয়ান, িড় াম পিলেটকিনক ইনি িটউট, িড় াম।
১৪) সংি  নিথ।
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