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ন র: ৩৮.০১.৩০০০.০০০.০৮.০০৫.২০.১৫০০ তািরখ: 
৩০ নেভ র ২০২১

১৫ অ হাযণ় ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

াথিমক িশ া, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা এর আওতাধীন সরকাির াথিমক িব ালেয়র িন বিণত িশ ক পিব  ওমরা পালন িনিম
বিহ: বাংলােদশ ( সৗিদআরব) গমন ও অব ােনর অ মিত দানসহ বিণত শতসােপে  িনধািরত  িবিধমালা ১৯৫৯ এর ৩(১)
(iii) ধারা মাতােবক অধগড় বতেন অিজত  ম র করা হেলা।

িমক নং িশ েকর নাম, পদবী ও কমরত িব ালয় মেণর সময়কাল মেণর উে  ও ান

১. জনাব ন নাহার বগম, সহকারী িশ ক, 
আ ল ছ খান স ািব, রায় রা, নরিসংদী।

০১/১২/২০২১ হেত বা যা ার 
তািরখ হেত ২০ িদন।

পিব  ওমরা পালন; 
সৗিদআরব

শতাবলীঃ 
  ক) িতিন িনধািরত সমেয়র অিতির  সময় িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না ;
  খ) এ মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংেশ ষ থাকেব না;
  গ) িবেদশ মণকােল িতিন দশীয় ায় বতন ভাতািদ া  হেবন;
  ঘ) িবেদশ গমেনর েব িনয় নকারী ক প েক অবিহত করেত হেব;
  ঙ) এ  ভােগর ে  B.S.R (Part-1) এর Appendix-Viiiএর Rule-34 এর িবধান েযাজ  হেব;
 
২। াথিমক ও গণিশ া ম ণালেয়র ৩১ জা য়াির ২০১৯ তািরেখর ৩৮.০০২.০০৫.০০.০০.০০১.২০১৪-১১৯ ারক েল এ আেদশ
জারী করা হেলা।

৩০ -১১-২০ ২১

মাঃ ইফেতখার হােসন ইঁয়া
উপপিরচালক

ফান: ০২-৯০০০০৯৭

ন র: ৩৮.০১.৩০০০.০০০.০৮.০০৫.২০.১৫০০/১(১০) তািরখ: ১৫ অ হাযণ় ১৪২৮
৩০ নেভ র ২০২১

সদয় অবগিত/ েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, াথিমক িশ া অিধদ র, সকশন-২, িমর র, ঢাকা।

. ১



২) মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র, ঢাকা।
৩) ঢাকা  সৗিদ তাবাস, ঢাকা।
৪) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, িমেটালা, ঢাকা।
৫) জলা াথিমক িশ া অিফসার, নরিসংদী
৬) উপেজলা িশ া অিফসার, রায় রা, নরিসংদী।
৭) উপেজলা িহসাব র ণ অিফসার, রায় রা, নরিসংদী।
৮) ইিমে শন অিফসার, লব র(সকল), বাংলােদশ।
৯) জনাব ন নাহার বগম, সহকারী িশ ক, আ ল ছ খান স ািব, রায় রা, নরিসংদী।
১০) সংর ণ, নিথ

৩০ -১১-২০ ২১

মাঃ ইফেতখার হােসন ইঁয়া
উপপিরচালক
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