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সীিমত

ন র: ০৫.৪১.৩০০০.০০৯.০৮.০০১.২২.২৪১ তািরখ: 
১৯ মাচ ২০২৩

৫ চ  ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
ফিরদ র জলার রাজ  শাসনাধীন িন বিণত কমকতােক ার নােমর পাে  বিণত সময় পয  িনে া  শেত
বিহঃবাংলােদশ (অিজত)  ম র ও পিব  ওমরা  পালেনর িনিম  সৗিদ আরব গমেনর অ মিত িনেদশ েম দান
করা হেলা।

িমক কমচারীর নাম ও পদবী  ম েরর তািরখ ও িবষয়
০১ জনাব মাঃ আ ব আলী মা া,

ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা,
পাপাত ইউিনয়ন িম অিফস,

বায়ালমারী, ফিরদ র।

২৪/০৩/২০২৩ তািরখ হেত ১২/০৪/২০২৩
তািরখ পয

অথবা
 ভােগর তািরখ হেত ২০ (িবশ) িদন

শতাবলীঃ
০১। উ  মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না।
০২। সকল য়ভার িতিন িনজ  উৎস হেত বহন করেবন।
০৩। উ  কােল ার বতন ভাতািদ দশীয় ায় া  হেবন।
০৪। জলা শাসক, ফিরদ র- ক অবিহত েম িতিন ম রী ত  ভাগ করেবন।
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আিত ল ইসলাম
িসিনয়র সহকারী কিমশনার
ফান: +৮৮০ ২ ৯৩৫০৮৪৪

ফ া : +৮৮০ ২ ৯৩৪৯৯৯৯
ইেমইল:

divcomdhaka@mopa.gov.bd

ন র: ০৫.৪১.৩০০০.০০৯.০৮.০০১.২২.২৪১/১(১১) তািরখ: ৫ চ  ১৪২৯
১৯ মাচ ২০২৩

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, িম ম ণালয়
২) মা বর রা ত, বাংলােদশ  সৗিদ তাবাস, ঢাকা।
৩) জলা শাসক, ফিরদ র।
৪) পিরচালক (কন লার), পররা  ম ণালয়, ঢাকা।
৫) পিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, ঢাকা।
৬) িসিনয়র সহকারী কিমশনার/সহকারী কিমশনার (আইিস ), িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, ঢাকা (ওেয়বসাইেট

কােশর অ েরাধসহ)।
৭) সহকারী কিমশনার ( িম),...................
৮) ইিমে শন অিফসার, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব র, ঢাকা/শাহ আমানত আ জািতক িবমানব র,
চ াম/ওসমানী আ জািতক িবমানব র, িসেলট/ ল ব র,........................
৯) জলা িহসাবর ণ কমকতা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, ............................
১০) জনাব ....................................................।
১১) অিফস কিপ
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