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িবষয:় িনেয়াগা মিতিনেয়াগা মিত

কা ানীর নাম পেদর নাম কম  সং া বতন সৗিদ 
িরয়াল মািসক

অ া  িবধািদ

Saudi Services for 
Electro 
Mechanics Works 
Co
িভসা নং-১৩০১৭০৮৯০৬
তািরখ:০৩-০৭-২০১৯

General 
Labor

৫০ জন ১২০০ 
(বারশত)

িচিকৎসা, বাস ান, যাতায়ত, িবমান ভাড়া উভয় 
পথ (ি ),

 বিষক-২১িদন, কমঘ া: িতিদন ০৮ ঘ া 
স ােপ ৬ িদন; ি র ময়াদ-০২ বছর, চা িরর 
অ া  শতবলী সৗিদ আরেবন ম আইন 
অ যায়ী েযাজ  হেব। 

উপ  িবষেয় ির ং এেজি  মসাস িফমা ওভারসীজ িলঃ (আরএল-১৪৩৪)-এর আেবদেনর ি েত সৗিদ আরব  Saudi
Services for Electro Mechanics Works Co-অধীেন General Labor পেদ ৫০ (প াশ) জন
কম র িনেয়াগা মিত িন বিণত শেত িনেদশ েম াপন করা হেলাঃ 

                                                 সবেমাট ৫০ (প াশ) জন
শতাবলীঃ
(ক) িত াইেট ির ং এেজি র একজন িতিনিধ কম েদর সােথ সৗিদ আরেব যােবন অথবা সংি  িবমান ব ের কম েদর

হণ করার জ  ির ং এিজি র ◌একজন িতিনিধ আবি কভােব উপি ত থাকেবন।
(খ) েত ক েপ বাংলােদেশর কম রা সৗিদ আরেব পৗছার পর ির ং এেজি  অ  ম ণালয়, িবএমই  এবং িরয়াদ
বাংলােদশ তাবােস িতেবদন দািখল করেব।
(গ) বিহগমন ছাড়প  ই  করার েব িনবািচত েত ক কম র সােথ িনেয়াগ ি  া র করেত হেব।
(ঘ) বিহগমন ছাড়প  দােনর েব িবএমই েত ল চািহদাপ / মতাপ  ও অ া  কাগজপ  দািখল করেত হেব। িবএমই

াসি ক ত ািদ ও কাগজপ  যাচােই বক ছাড়প  দান করেব।
(ঙ) কম র িভসা এবং াইট িনি ত হওয়া সােপে  ির ং এেজি  ক ক অিভবাসন য় বাবদ ১,২৮,০০০/-(এক ল  আটাশ
হাজার) টাকা কম র িনকট হেত চক/ াংক াফট/ প-অডার এর মা েম হণ করেত হেব এবং তার মানপ  িবএমই  বরাবের
উপ াপন করেব।
(চ) ি পে র কান শত ল ন হেব না, অ েমািদত কম রা সংি  কা ািনেত অব ই চা রী পােব এবং েত ক কম েক

ািবত বতন-ভাতা, আবাসন ও অ া  েযাগ- িবধা দয়া হেব এবং কান ধরেণর অনাকাংিখত ঘটনা ঘটেল ির ং
এেজি েক কম র থাকা খাওয়ার খরচ ও ত াবাসন য়সহ ক প  ক ক আেরািপত িত রণ দােন বা  থাকেব মেম ৩০০/-
(িতনশত) টাকার নন- িডিশয়াল াে  অ ীকারনামা দািখল করেত হেব।
(ছ) চা িরর শতাবলী সৗিদ আরেবর ম আইেনর িবধােনর সােথ স িত ণ হেত হেব।
(জ) এ িনেয়াগ স  কের অ  ম ণালয়েক অবিহত করেত হেব।
(ঝ) সৗিদ িভসার অনলাইন িসে ম (Enjaz IT) থেক হালনাগাদ ত  যাচাই করেত হেব।
(ঞ) িবমান ভাড়াসহ অ  কান িফ েযাজ  না হেল তা কম র উপর বতােব না।

১



(ট) দ তা িভি ক কম  রেণর ে  সংি  দ তার িবষয়  িনি ত হেয় Smart Card ই  করেত হেব। (ঠ) ল
চািহদাপ  ও মতাপে র Attestation-এর িবষয়  িবএমই  সতকভােব পরী া করেব।
(ড) ১ লাই ২০১৭ থেক ডাটােবজ কাযকর হওয়ায় ডাটােবট থেক কম  নয়ার িবষয়  মহাপিরচালক, িবএমই  িনি ত
করেবন।
(ঢ) গত ১৭-০১-২০১৮ তািরেখ অ েমাদন া  ৩৩ ( তি শ) জেনর মে  কত জেনর িনেয়াগ স  করা হেয়েছ তার ত  ১৫
(পেনর) িদেনর মে  ম ণালেয় রণ করেত হেব।
(ণ) অ েমািদত কম গণ িনধািরত কম েল যথাযথভােব কেম িনেয়ািজত হেয়েছন িক না তা সেরজিমেন যাচাই বক িরয়াদ এ
িন  ম কাউে লর- ক ৩০ কমিদবেসর মে  িতেবদন িদেত হেব।

৫-৯-২০ ১৯

িবতরণ :
১) মহাপিরচালক, জনশি , কমসং ান ও িশ ণ েরা
২) াটিলিপকার কাম কি উটার অপােরটর, 
মহাপিরচালেকর দ র, জনশি , কমসং ান ও িশ ণ 

েরা

মিনর হােসন চৗ রী
উপসিচব
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, বাসী ক াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয়
২) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, বাসী ক াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয়
৩) সিচব, কমসং ান, পিলিস ও গেবষণা অ িবভাগ, বাসী ক াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয়
৪) সিচব, কমসং ান-২ অিধশাখা, বাসী ক াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয়
৫) সহকাির া ামার, আইিস  সল, বাসী ক াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয়
৬) মসাস িফমা ওভারসীজ (আরএল-১৪৩৪), ব াপনা পিরচালক, ১/এ, িড,আই,  এ েটনশন রাড,
ফিকরা ল, মিতিঝল, ঢাকা-১০০০
৭) কাউে লর ( ম), বাংলােদশ তাবাস/বাংলােদশ কন েলট জনােরল, িরয়াদ/ জ া, সৗিদ আরব
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মিনর হােসন চৗ রী 
উপসিচব
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