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ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১৪.১০৭.২১.৭২৪ তািরখ: 
০৭ িডেস র ২০২১

২২ অ হাযণ় ১৪২৮

িবষয:় DESWS DESWS কেকে   িনেয়া িজতিনেয়া িজত   আ জািতকআ জািতক  কাদারকাদার  CHINA CAMC CHINA CAMC
ENGINEERING CO, LTD ENGINEERING CO, LTD িত ােনিত ােন   কমরতকমরত  Expatriate Personnel  Expatriate Personnel এরএর
মেমে   ০৩০৩  জেনরজেনর  A3  A3 ণ ীরণ ীর  Multiple Visa  Multiple Visa এরএর   ময়াদময়াদ   িি   এবংএবং  ৪৪  জেনরজেনর  Visa B Visa B

ণীণ ী  থ েকথেক A3  A3 ণ ীেতণ ীেত   পিরবতনপিরবতন।।
: ঢাকা ওয়াসার ারক নং-৪৬.১১৩.৬১৮.০০.০০.G-213 (Vol-3)/DESWSP/4481 তািরখঃ

২৯/১১/২০২১ি :।

     উপ  িবষয় ও ে া  ারেক ঢাকা ওয়াসা হেত া  কাগজপে র ছায়ািলিপ এতদসে  রণ বক ঢাকা ওয়াসার
বা বায়নাধীন DESWS কে র অধীেন িনেয়ািজত আ জািতক কাদারী িত ান CHINA CAMC

ENGINEERING CO, LTD এর আওতায় কমরত িনে া  ছেকর িমক ১-৪ এ বিণত ৪ জন Expatriate

Personnel এর িভসার ণী B ণী থেক A3 ণীেত পিরবতন এবং িমক ৫-৭ এ বিণত ৩ জেনর অ েল এক
বছেরর A3 ণীর Multiple Visa-এর ময়াদ ি র েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলাঃ

Sl. No Name Designation Passport No. Visa Expiry 
Date

Contracted 
Service Period

01.   YI FEIXIANG Technician EC9429079 30.12.2021 September’ 2022
02.   YU YUNLEI Technician ED8894756 30.12.2021 September’ 2022
03.   ZHANG YAN Technician EJ3371745 01.02.2022 September’ 2022
04.   PAN ZHANJUN Technician E21711986 29.04.2022 September’ 2022
05.   RONG TIANGANG Technician E99652888 14.03.2021 September’ 2022
06.   ZHANG YAN Technician EJ2725622 05.01.2022 September’ 2022
07.   ZHAO JINGFENG Technician EJ0475046 20.01.2021 September’ 2022

সং ি ঃ বণনামেত।

৭-১২-২০২১

সিচব
র া সবা িবভাগ

মাহা দ সাঈদ উর রহমান
উপসিচব

ফান: ৯৫৪০৩৭০

ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১৪.১০৭.২১.৭২৪/১(৫) তািরখ: ২২ অ হাযণ় ১৪২৮
০৭ িডেস র ২০২১

১



সদয ়অবগিত ও েয়াজনীয় কায ম হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলাঃ 
১) মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র
২) ব াপনা পিরচালক, ব াপনা পিরচালেকর দ র, ঢাকা পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন াশন ক প  (ঢাকা
ওয়াসা)
৩) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
৪) ক  পিরচালক, ঢাকা এনভায়রনেম ািল সাসেটইনএবল ওয়াটার সা াই েজ , ঢাকা পািন সরবরাহ ও
পয়ঃিন াশন ক প  (ঢাকা ওয়াসা)
৫) া ামার, আইিস  সল, ানীয় সরকার িবভাগ (প  ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)

৭-১২-২০২১
মাহা দ সাঈদ উর রহমান 

উপসিচব
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