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গণপূত অিধদ েরর অধীন ঢাকা গণপূত িবভাগ-৩, ঢাকায় কমরত উপ-সহকারী েকৗশলী (িসিভল)
জনাব মাঃ জািমল হােসনেক ভারেতর ঐিতহািসক ধমীয় হানসমূহ পিরদশেনর উে েশ আগামী
০১/০২/২০১৮ হেত ২০/০২/২০১৮ পয অথবা কৃত ছু িট ভােগর তািরখ হেত ১৯৫৯ সেনর
সংেশািধত ছু িট িবিধর ৩(১)িব(ii) ধারা মাতােবক মাট ২০(িবশ) িদেনর অিজত ছু িট ম ুর পূবক
বিহঃ বাংলােদশ গমেণর অনুমিত দান করা হেলা। তঁ ার িবেদশ গমেণর শতািদ িন প।
(ক) িন ািরত সমেয়র বশী িতিন িবেদেশ অব হান করেত পারেবন না;
(খ) উ
মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান দশীয় বা বেদিশক অথ ব েয়র সংে ষ থাকেব না;
(গ) িবেদেশ অব হান কালীন সমেয়র বতন ভাতািদ িতিন দশীয় মু ায় হণ করেবন ;
(ঘ) দেশ ত াবতন কের িতিন -পেদ যাগদান করেবন।

...

মাহা দ রিফ ল ইসলাম
ধান েকৗশলী
ফান: ০২-৯৫৬২৭৯৫
ফ া : ০২-৯৫৬২৯১৩

ইেমইল: ce@pwd.gov.bd
ন র:
তািরখ: ১৭ ফা ুন ১৪২৪
০১ মাচ ২০১৮
২৫.৩৬.০০০০.২১১.০৮.০১০.১৭.২১/১(১০)
অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ
রণ করা হইলঃ
১) সিচব, গৃহায়ন ও গণপূত ম ণালয়
২) পররা সিচব, পররা ম ণালয়
৩) মহা-পিরচালক, পাসেপাট ও ইিমে শন, বাংলােদশ, ঢাকা।
৪) পিরচালক, ইিমে শন অিফসার, হযরত শাহজালাল (রহঃ) আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা/ হল
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ব র, বনােপাল, যেশার/দশনা, চূয়াডাংগা, বুিড়মারী, লালমিনরহাট/সকল ল ব র।
৫) ত াবধায়ক েকৗশলী, ঢাকা গণপূত সােকল-২, ঢাকা।
৬) িনবাহী েকৗশলী, ঢাকা গণপূত িবভাগ-৩, ঢাকা। জনাব মাঃ জািমল হােসনেক তঁার ছুিটকালীন
সমেয় ানীয় ব ব ারমাধ েম তঁােক দািয় ভার হ া র পূবক অব াহিত দান করেত অ েরাধ করা
হেলা।
৭) িনবাহী েকৗশলী (ই/এম), এমআইএস সল, গণপূত অিধদ র
৮) ধান িহসাবর ন কমকত, গৃহায়ন ও গণপূত ম ণালয়, ২য় ১২তলা সরকারী অিফস ভবন,
স নবািগচা, ঢাকা।
৯) জনাব মাঃ জািমল হােসন, উপ-সহকারী েকৗশলী(িসিভল), ঢাকা গণপূত িবভাগ-৩, ঢাকা।
১০) গাড ফাইল, অ শাখা।
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ড. মাঃ মঈ ল ইসলাম
ত াবধায়ক েকৗশলী
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