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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালয় 

িব��ৎ িবভাগ 
সম�য় শাখা -৩ 

ভবন নং-০৬, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
www.powerdivision.gov.bd

 

 

ন�র: ২৭.০০.০০০০.০৫৩.০৮.০০১.২০.২০১ তািরখ: 
০৫ �সে��র ২০২১

২১ ভা� ১৪২৮

অিফস আেদশ

            বাংলােদশ প�ী িব��তায়ন �বাড � (বাপিবেবা) -এর সহকারী �েকৗশলী জনাব �মাহা�দ শাহ আলম-�ক ত�র ক�া�ার আ�া� �ছেলর িচিকৎসা

কােজ সহায়তার জ� ২৫-০৮-২০২১ হেত ২৪-০৯-২০২১ পয �� �মাট ৩১ (একি�শ) িদন অথবা যা�া ��র তািরখ হেত ৩১ (একি�শ) িদন  �ছেল জনাব

তাওহী�ল আলম তনয় এবং �ী তােহরা খা�নসহ ভারত    (কলকাতা, ��াই ও �চ�াই) �মণ ও   �সখােন অব�ােনর �েয়াজেন িন�বিণ �ত শেত�

বিহঃবাংলােদশ (অিজ�ত) �� িনেদ �শ�েম ম�র করা হেলাঃ

 �মেণর শত�াবলীঃ
 (ক)    �মেণর �ময়াদ �কান�েমই বাড়ােনা যােব না।

 (খ)     �মেণ বাপিবেবা/সরকােরর �কান আিথ �ক সংে�ষ থাকেব না।

 (গ)     ��কালীন ত�র �বতন ভাতািদর �কান অংশই �বেদিশক ��ায় পিরেশাধ করা যােব না।

 

 ০২।     যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম জারী�ত এ আেদশ অিবলে� কায �কর হেব।

৫-৯-২০২১
�মাঃ কিবর উি�ন হাওলাদার

সহকারী সিচব
�ফান: ০২-৪৭১২০৪৮২

ইেমইল: coord-3@pd.gov.bd

ন�র: ২৭.০০.০০০০.০৫৩.০৮.০০১.২০.২০১/১(১২) তািরখ: ২১ ভা� ১৪২৮

০৫ �সে��র ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
১) �চয়ার�ান, বাংলােদশ প�ী িব��তায়ন �বাড �

২) মা�বর হাইকিমশনার, ভারতীয় হাইকিমশন, ঢাকা
৩) মহাপিরচালক, ইিমে�শন ও পাসেপাট � অিধদ�র
৪) ��সিচব (অিতির� দািয়�), সম�য় অিধশাখা -৩, িব��ৎ িবভাগ
৫) মাননীয় �ধানম�ীর িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ িবষয়ক উপেদ�ার একা� সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয়, ঢাকা
৬) একা� সিচব, �িত-ম�ীর দ�র , িব��ৎ িবভাগ
৭) সিচেবর একা� সিচব, িব��ৎ িবভাগ ।
৮) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমান ব�র, ঢাকা।
৯) ইিমে�শন অিফসার, হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমান ব�র, ঢাকা/শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�র, চ��াম/ওসমানী আ�জ�ািতক
িবমানব�র, িসেলট/�বনােপাল �লব�র, যেশার/�িড়মারী �লব�র, লালমিনরহাট/তামািবল �লব�র, িসেলট/�সানা মসিজদ �লব�র, চ�পাইনবাবগ�/
�ভামরা �লব�র, সাত�ীরা/দশ �না �লব�র, �য়াডা�া/বাংলাবা�া �লব�র, প�গড়।
১০) িসে�ম এনািল�, ত� ��ি� শাখা, িব��ৎ িবভাগ (ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)।
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১১) সহকারী �েকৗশলী জনাব �মাহা�দ শাহ আলম, বাংলােদশ প�ী িব��তায়ন �বাড �, সদর দ�র ভবন, িন��-২, িখলে�ত, ঢাকা।
১২) অিফস কিপ/মা�ার কিপ

৫-৯-২০২১
�মাঃ কিবর উি�ন হাওলাদার

সহকারী সিচব


