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১২ অ হাযণ় ১৪২৬

িবষয:় জনাবজনাব   আ লআ ল  রিহমরিহম   স ােজ লসােজ ল, ,  িস িনয়রিসিনয়র   াইভারাইভার  - -এরএর   বিহঃবিহঃ  ব াংলােদশবাংলােদশ   অিজতঅিজত     ম রীম রী  সেসে ।।

বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশেনর ধান কাযালেয়র পিরবহন শাখায় কমরত িসিনয়র াইভার জনাব আ ল রিহম সােজ ল এর
১৪/১১/২০১৯ ি . তািরেখর আেবদন ে  ক পে র িস া েম ার নােমর পােশ উে িখত ময়ােদ বিহঃ বাংলােদশ  ম র  
করা  হেলাঃ 

কমচািরর নাম, পদবী ও বতমান কম ল মেনর উে  মেনর দশ মেনর ময়াদকাল

জনাব আ ল রিহম সােজ ল
িসিনয়র াইভার
পিরবহন শাখা, ধান কাযালয়, পশক, ঢাকা।

িবিভ  দশনীয় ানস হ 
মণ থাই া

 ১৫/১২/২০১৯ ি : 
তািরখ  হেত অথবা 
কম ল ত ােগর তািরখ 
থেক ১৫ (পেনর) 

িদন।

১. উ  মেনর যাবতীয় েয় বাংলােদশ সরকার/ কিমশেনর কান আিথক সংে ষ থাকেব না।
২. উে িখত  ভােগর জ  িতিন আলাদাভােব কান অথ দািব করেত পারেবন না।
৩. েত যাওয়ার া ােল িতিন িনয় ণকারী ক প েক অবিহত করেবন।
৪. অ েমািদত সমেয়র অিতির  িতিন িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না।
৫.  শেষ কােজ যাগদােনর িবষয়  চয়ার ান, বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশনেক অবিহত করেবন।

২৮-১১-২০ ১৯

সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা
হেলা ( জ তার িভি েত নয়):
১) সিচব, পররা  ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
২) সিচব, র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র, 
আগার াও, ঢাকা।
৪) িনয় ক, বেদিশক া, বাংলােদশ াংক, ঢাকা।
৫) পিরচালক, েকৗশল িবভাগ, বাপশক, ঢাকা।
৬) পিরচালক, আইিসএস, পশগ , সাভার, ঢাকা। (কিমশেনর 
ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৭) পিরচালক, শাসন িবভাগ, বাপশক, ঢাকা।

ন নাহার বগম
পিরচালক, সং াপন িবভাগ

. ১



৮) ইিমে শন কমকতা, হযরত শাহজালাল আ জািতক 
িবমান ব র, ঢাকা/শাহ আমানত আ জািতক িবমান ব র, 
চ াম/তামািবল/দশনা, জিকগ , িসেলট/আখাউড়া/ িম া 

ল ব র/ বনােপাল. যেশার/ িহিল, িদনাজ র/ িড়মারী, 
লালমিনরহাট।
৯) জনাব আ ল রিহম সােজ ল, িসিনয়র াইভার, পিরবহন 
শাখা, বাপশক, ঢাকা।

ারক ন র: ৩৯.০১.০০০০.২১৯.৩১.২৫৭.১৯.২৯৬/১ তািরখ: ১২ অ হাযণ় ১৪২৬
২৭ নেভ র ২০১৯

সদয় াতােথ: 
১) চয়ার ান, বাপশক, ঢাকা।

২৮-১১-২০ ১৯

ন নাহার বগম 
পিরচালক, সং াপন িবভাগ
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