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০৯ অে াবর ২০১৮

২৪ আি ন ১৪২৫

িবষয:় জনাবজনাব   কাজ ীকাজ ী  দার া িশেকাদার া িশেকা ,  ,  গা িড়গািড়  চালকচালক, ,  িবআইএমিবআইএম  এরএর   ভারেতরভারেতর   িব িভিবিভ   দশনীয়দশনীয়   ানান   মেনরমেনর   জজ
বিহঃবিহঃ  ব াংলােদশবাংলােদশ     ম রম র   সং াসং া ।।

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, জনাব কাজী দারািশেকা, গািড় চালক, িবআইএম- ক পিরবাের ০৪ নেভ র, ২০১৮
তািরখ হেত অথবা যা া র তািরখ থেক ১৫  (পেনর) িদেনর জ  ভারেতর িবিভ  দশনীয় ান মেনর জ  িন  বিণত শেত
বিহঃ বাংলােদশ   ম রসহ  মেনর অ মিত দান করা হেলা।
 
           ১। এ মেনর যাবতীয় য়ভার িতিন িনেজই বহন করেবন;
           ২। এেত বাংলােদশ সরকার/ িবআইএম এর কান প আিথক সংে ষ থাকেব না;
           ৩। ার বতন ভাতার কান অংশ বেদিশক ায় েদয় হেবনা;
           ৪। বিহঃবাংলােদশ অব ােনর ময়াদ কান েম ি  করা যােব না।
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জনাব কাজী দারািশেকা, গািড় চালক
মহাপিরচালেকর দ র

মাহা দ আেতায়ার রহমান
মহাপিরচালক

ারক ন র: ৩৬.০৭.০০০০.০২২.০৮.০০৫.১৮.৭০/১(৭) তািরখ: ২৪ আি ন ১৪২৫
০৯ অে াবর ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক ( িতক ), পিরচালক ( শাসন) এর দ র, বাংলােদশ ই উট অব ােনজেম
২) পিরচালক, পিরচালক (অথ) এর দ র, বাংলােদশ ই উট অব ােনজেম
৩) বেদিশক া িনয় ক , বাংলােদশ াংক, ঢাকা
৪) উ তন ব াপনা উপেদ া, কি উটার সািভেসস িডিভশন, বাংলােদশ ই উট অব ােনজেম
(ওেয়বসাইেট কােশর জ )
৫) ভার া  কমকতা, ল/ নৗ /িবমান ব র, বাংলােদশ (ভারেত েবেশর অ মিতর জ )
৬) উ তন িহসাব ও বােজট কমকতা, িহসাব ও বােজট শাখা, বাংলােদশ ই উট অব ােনজেম
৭) সহ-সম য়কারী কমকতা, মহাপিরচালক এর দ র, বাংলােদশ ই উট অব ােনজেম
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িনঝর ম মদার 
উ তন শাসিনক কমকতা (অিতির  দািয় )

১


