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        িবষয়িবষয়: : বেদিশকবেদিশক  শেনশেন   কমরতকমরত   কমকতাকমকতা //কমচািরেদরকমচািরেদর   স িকতস িকত   িনেদশাবিলিনেদশাবিল। । 

িবেদশ  শেন কমরত হাম বইজ কমকতা/কমচারীেদর িবষেয় ক প  িনে া  িস া  হণ কেরেছন:

ক) বেদিশক শেন কমরত কমকতা/কমচািরগেণর কালীন সমেয়র জ  িত াপক রেণর েয়াজন হেল সংি  পিরচালেকর াব পিরচালক
শাসেনর মা েম ব াপনা পিরচালক ও িসইও-এর অ েমাদেনর জ  উপ াপন করেত হেব।

খ) িভসা নবায়েনর েয়াজন হেল শন ধানগণ তােদর িনজ শেনর আওতায় কমরত কমকতা/কমচািরগেণর িভসা ঐ শন/ দশ হেত নবায়েনর ব া
হণ করেবন। অ থায় সংি  ক পে র অ েমাদন হণ সােপে  িনকট  পা বতী শন/ দশ িকংবা তাও স ব না হেল সবিন  সমেয়র জ  বাংলােদশ

হেত িভসা নবায়েনর ব া হণ করেবন।

গ) বেদিশক শেন কমরত কমকতা/কমচািরগণ দা িরক েয়াজেন িনজ শেনর বাইের অ  কান শন মণ করেল তারা সংি  শন/ দেশর জ
েযাজ  হাের দিনক ভাতা া  হেবন।

ঘ) িবেদশ  শেনর কাি / শন/ফাই া  ােনজার ও অ া  ােনজারগণ তােদর -   অ েমাদনকারীর অ েমাদন মাতােবক বৎসের ০২
ঈেদর মে  য কান ০১  ঈেদ েত বাংলােদেশ আসেত পারেবন।

ঙ) বেদিশক শেন কমরত কমকতা/কমচািরগেণর  অথবা দা িরক েয়াজেন বাংলােদেশ আসার অ মিত দান করা হেল যথাসমেয় -  কত
শেন ফরত যেত হেব। বেদিশক শন হেত  িকংবা ওিসএস আগত কমকতা/কমচািরর  িকংবা ওিসএস (আিথক িবধা িতত) এর ময়াদ

িবমােনর ধান িচিকৎসক-এর িত া িরত অ তাজিনত কারণ িতত বিধত করা যােব না। 

চ) কান দা িরক কারেণ ঢাকায় আসেল েয়াজেন -  পিরচালকসহ ব াপনা পিরচালক এর সােথ সা াৎ করেবন এবং সংি  শেনর কান সম া
থাকেল ঢাকায় অব ানকােল তা িন ি র চ া করেবন।

 ছ) িবেদশ  শন স েহ নব-িন  কাি  ােনজার ও অ া  ােনজারগণ -  পেদ যাগদােনর েব ব াপনা পিরচালক ও িসইও এবং -
পিরচালেকর িনকট হেত briefing হণ করেবন। 

জ) িবেদশ  শেন ময়াদ রেণর পর বাংলােদেশ এেস পিরচালক শাসন-এর িনকট যাগদানপ  দািখল করেবন।

০২।    শাসিনক আেদশ ন র: ০৭/৯৭, তািরখ: ০৬-০৮-১৯৯৭ এবং শাসিনক আেদশ ন র: ১৭/৯৭, তািরখ: ১৬-১১-১৯৯৭ বািতল করতঃ এ আেদশ জাির করা
হেলা, যা অিবলে  কাযকর হেব।
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক (সকল)।
২) মহা ব াপক (সকল)/ অ , িবএ িস/ িচফ অফ িনং/ িচফ অফ টকিনক াল/ িচফ অফ াইট সফ / িচফ অফ িসিডউিলং এ  ািনং/ ধান েকৗশলী
(সকল)/ কা ািন সে টাির/ ধান িচিকৎসক।
৩) সংি  উপ-মহা ব াপক/ উপ- ধান েকৗশলী (সকল)/ ধান িশ ক/ আই ।
৪) ব াপনা পিরচালক-এর ব াপক সম য় - ব াপনা পিরচালক ও িসইও মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।
৫) সংি  ব াপক/ কাি  ােনজার/ফাই া  ােনজার/ শন ােনজার, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলঃ।
৬) ইনচাজ (সকল) শাসিনক সল-সংি  দ র/ িবভাগ/ উপ-িবভাগ/ শাখােক অবিহতকরণ বক সংর েণর জ ।
৭) না শ বাড।
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