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ন র: ৩৫.০০.০০০০.০২০.০৮.০৩৪.১১-৩৬৪ তািরখ: 
০১ লাই ২০১৯

১৭ আষাঢ ়১৪২৬

াপনাপন

       বাংলােদশ সড়ক পিরবহন ক প  (িবআর এ) এর সদর কাযালেয় কমরত সহকারী পিরচালক(ইি ঃ) জনাব মাঃ জয়নাল
আেবদীন চৗ রী’ ক উ ত িচকৎসার জ  ভারেত এ ােপােলা হাসপাতাল, চ াই যাওয়ার িনিম  ২৪-০৬-২০১৯ হেত
২৩-০৭-২০১৯ তািরখ পয  অথবা  ভােগর তািরখ হেত মাট ০১ (এক) মােসর বিহঃবাংলােদশ (অিজত)  ম রসহ ভারত
গমেনর জ  িনে া  শেত িনেদশ েম অ মিত দান করা হেলাঃ

           (ক) এেত বাংলােদশ সরকােরর কােনা আিথক সংে ষ থাকেব না;
           (খ) এ মেণর সকল কার য়ভার িতিন িনজ  উৎস হেত বহন করেবন; 
           (গ) েত থাকাকালীন িতিন বতন ভাতািদ বাংলােদশী ায় হণ করেবন।

রা পিতর আেদশ েম,

১-৭-২০ ১৯

মাঃ িলয়াকত আলী
সহকারী সিচব
ফান: ৯৫৪৫৪৬৯
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) সিচব, পররা  ম ণালয়, স ন বািগচা, ঢাকা ( ঃ আঃ সহকারী সিচব, কন লার শাখা)
২) চয়ার ান, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন ক প
৩) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, আগার াও, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
৪) পিরচালক, হযরত শাহ জালাল (রাঃ) আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা
৫) ইিমে শন অিফসার, বনােপাল লব র, যেশার
৬) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ
৭) ধান িহসাব র ন কমকতা, সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়, িসিজএ ভবন, স ন বািগচা, ঢাকা
৮) িসিনয়র িসে ম এনািল , সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ ( াপন  এ িবভােগর ওেয়বসাইেট কােশর জ
অ েরাধ করা হেলা)
৯) জনাব মাঃ জয়নাল আেবদীন চৗ রী, সহকারী পিরচালক (ইি ঃ), িবআর এ ভবন, ন ন এয়ারেপাট রাড, বনানী,
ঢাকা
১০) িহসাবর ণ কমকতা, িহসাব শাখা, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন ক প
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