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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশেনর অধীন  প া অেয়ল কা ািন িলিমেটড (িপওিসএল) এর িনে া
২( ই) জন কমচারী’ ক তীথ ান পিরদশন ও পিব  ওমরা হ  পালেনর উে ে  ােদর নােমর পাে
বিণত তািরখ হেত অথবা যা ার তািরখ হেত বিহঃ বাংলােদশ (অিজত)  ম র করতঃ িনে বিণত শত
সােপে  ভারত ও সৗিদ আরব গমেনর অ েমাদন াপন করা হলঃ 

নাম, পদবী ও বতন ল পাওনা 
জমা।

আেবদন ত বিহঃ
বাংলােদশ র ময়াদ

মেণর উে ,
মেণ ক দশ ও সফরস ী

ক) জনাব পন মার দাশ
াংক ওয়াগন, এম আই,
খাল, চ াম।

৳ ১২,৫০০ - ৩৩,৩৪০/- 

০৫/০১/২০২০ পয  
১৯৯ িদেনর  জমা 
আেছ। 

১০/০৩/২০২০ হেত 
২৪/০৩/২০২০ পয  অথবা 
যা ার তািরখ হেত 
১৫(পেনর) িদন।

তীথ ান পিরদশন। ভারত। 
ী ও  সহ। 

খ) জনাব মাঃ আলমগীর
িনরাপ া হরী,
হযরত শাহজালাল আ জািতক 
িবমান ব র, ঢাকা।
৳ ৮,৭০০ - ২১,০৬০/-

০১/১২/২০১৯ পয  ৪৪ 
িদেনর  জমা 
আেছ। 

১৮/০২/২০২০ হেত 
০৩/০৩/২০২০ পয  অথবা 
যা ার তািরখ হেত 
১৫(পেনর) িদন।

পিব  ওমরা হ  পালন। সৗিদ 
আরব (ম া ও মিদনা)। িপতা ও 
মাতাস সহ। 

২।       ােদর এ সফেরর শতাবলী িন পঃ
ক) ারা মণকালীন সমেয়র বতন ভাতািদ বাংলােদশী ায় হণ করেবন;
খ)  উ  মেণর যাবতীয় য়ভার ারা ি গতভােব বহন করেবন। এেত বাংলােদশ সরকার,
বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন অথবা িপওিসএল এর কান আিথক সংে ষ থাকেবনা;
গ)  ােদর উ  অ েমািদত  কান অব ােতই ি  করা যােব না এবং অ েমাদেনর
অিতির  সময় ারা বােস অব ান করেত পারেবন না;
ঘ)  কম ল ত ােগর েব আেবদনপ  এবং  ভাগ শেষ কম েল যাগদান প  কা ািন
ক পে র িনকট দািখল করেত হেব।

৩।      যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হল।
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২২-১-২০ ২০

কাজী মাহা দ হাসান
সিচব
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অ িলিপ: 
১) মহা-পিরচালক, ইিমে শন এ  পাসেপাট অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
২) পিরচালক, হযরত শাহজালাল (রাঃ) আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৩) ব াপনা পিরচালক, প া অেয়ল কা ানী িলিমেটড
৪) অিফস কিপ।
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কাজী মাহা দ হাসান
সিচব

. ২


