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ারক ন র: ২৫.৩৬.০০০০.২১১.০৮.০০১.১৮.৭৭ তািরখ: 
০৬ িডেস র ২০১৭

২২ অ হায়ণ ১৪২৪

িবষয়: জনাবজনাব  মাহা দমাহা দ  হােসনহােসন  এরএর  বিহঃবিহঃ  বাংলােদশবাংলােদশ  গমেনরগমেনর  অ মিতঅ মিত  দানদান  সংেগসংেগ।।
সূ : তঁার দ েরর ারক নং-৮৬৭ তািরখঃ ২২/১১/২০১৭ ি ঃ।

উপযু  িবষয় ও সূ  ারেকর ি েত তঁার সােকেলর আওতাধীন চ াম গণপতূ
িবভাগ-৪, চ ােম কমরত গাড, জনাব মাহা দ হােসন- ক ১৯৫৯ সেনর িনধািরত ছুিট িবিধ
৩(১) িব(২) ধারা মাতােবক ১৫/১২/২০১৭ ি ঃ তািরখ হেত ২৯/১২/২০১৭ ি ঃ পয  অথবা
কৃত দশ ত ােগর তািরখ হেত ১৫(পেনর) িদেনর অিজত ছুিট ম ুিরসহ স ীক ভার ত

অবি ত আজমীর শরীফ িজয়ারত করার উে েশ  িনে র শতাধীেন বিহঃ বাংলােদশ (ভারত)
গমেনর অনুমিত দান করা হেলা।
ক)  িনধািরত সমেয়র বিশ িতিন িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না।
খ)  উ  মেনর জন  বাংলােদশ সরকােরর কান দশী বা বেদিশক অথ ব েয়র সংি তা
থাকেব না।
গ)  িতিন ছুিট কালীন সমেয় দশীয় মু ায় বতন ও ভাতািদ হণ করেবন।
ঘ)  িতিন দেশ ত াবতন কের পেদ যাগদান করেবন।
     এেত ধান েকৗশলী মেহাদেয়র সদয় অনুেমাদন রেয়েছ।

৬-১২-২০১৭

ত াবধায়ক েকৗশলী
চ াম গণপূত সােকল-২, চ াম।

মাঃ নিজবর রহমান
ত াবধায়ক েকৗশলী
ফান: ০২-৯৫৬০৯৯৯

ফ া : ০২-৯৫৫৬৬৬৮
ইেমইল: se_est@pwd.gov.bd

ারক ন র:
২৫.৩৬.০০০০.২১১.০৮.০০১.১৮.৭৭/১(৬)

তািরখ: ২২ অ হায়ণ ১৪২৪
০৬ িডেস র ২০১৭

অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) িনবাহী েকৗশলী, চ াম গণপতূ িবভাগ-৪, চ াম।
২) িনবাহী েকৗশলী (ই/এম), এমআইএস সল, গণপতূ অিধদ র, ঢাকা।
৩) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, চ াম।
৪) ইিমে শন অিফসার, সকল ল ব র, বাংলােদশ/সকল িবমান ব র, বাংলােদশ।
৫) জনাব মাহা দ হােসন, গাড, চ াম গণপতূ িবভাগ-৪, আ াবাদ, চ াম।
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৬) সংর ণ নিথ / অিফস কিপ।

৬-১২-২০১৭

কাজী শরীফ উি ন আহেমদ 
িনবাহী েকৗশলী
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