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াপক: চয়ারম ান
চয়ারম ান-এর দ র

বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন

িবষয়: জাপানজাপান  সফেররসফেরর  অ মিতঅ মিত।।

আিদ  হেয়, Japan Co-operation Center, Petroleum (JCCP)-কতকৃ আেয়ািজত জাপােন
অ ে য়  ‘‘TR-7-19:  Reliability Improvement and Safety Ensuring for Aging Oil
Refineries’’ শীষক িশ েণ অংশ হেণর জ  বাংলােদশ পে ািলয়াম করেপােরশন (িবিপিস)’র
আওতাধীন ই াণ িরফাইনাির িলিমেটড (ইআরএল)-এর ম ােনজার জনাব দীপ মার চৗধরুীেক
আগামী ১২-১০-২০১৯ হেত ০১-১১-২০১৯ সমেয় অথবা কতৃ যা ার তািরখ হেত ২১ (এ শ) িদন
(যাতায়াত সময় ব তীত) জাপান  সফেরর সরকাির অ েমাদন িন বিণত শেত াপন করা হেলা:
২। শতাবিল:
(ক)   তার যাতায়াতসহ সফেরর স ণূ সময় কমকাল (on duty) িহেসেব গণ  হেব;
(খ)   অ েমািদত িবেদেশ অব ােনর ময়াদ বাড়ােনা যােব না;
(গ) বিণত িশ ণকালীন তার বতন ভাতািদ বাংলােদিশ মু ায় েদয় হেব;
(ঘ) আেলাচ  িশ ণ কােস অংশ হেণর জ  হােটল ভাড়া ও অভ রীণ যাতায়াত আম ণকারী

িত ান Japan Co-operation Center, Petroleum (JCCP) কতকৃ বহন করা হেব এবং  আসা-
যাওয়ার িবমান ভাড়া ও দিনক ভাতা ইআরএল কতকৃ িনবাহ করা হেব এবং
(ঙ) সফর শেষ কােজ যাগদােনর ০৭ (সাত) িদেনর মেধ  সংি  কমকতােক এ িবষেয় একিট

িতেবদন এ িবভােগ দািখল করেত হেব।
৩। যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।
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১) িসিনয়র সিচব, পররা  ম ণালয়, ঢাকা [দিৃ  আকষণ : মহা-পিরচালক
(কন লার) েয়াজনীয় ব ব া হেণর অ েরাধসহ]
২) মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র।
৩) মা বর রা দতূ, বাংলােদশ দতূাবাস, জাপান।
৪) মা বর রা দতূ, জাপান দতূাবাস, ঢাকা।
৫) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৬) ইিমে শন অিফসার, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৭) একা  সিচব, সিচেবর দ র, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৮) ম ােনিজং ডাইের র , ই ান িরফাইনারী িলিমেটড
৯) া ামার, আইিসিট শাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
১০) জনাব -------------------------------------------------------
১১) অিফস কিপ।
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