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১৯ মাঘ ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
        ১৯৫৯ সােলর িনধািরত  িবিধমালার ৩(১)(ii) িবিধ অ যায়ী উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, ীগ  সদের কমরত অিফস
সহকারী কাম-কি উটার া িরক জনাব হা দ মাহা র রহমান এর আেবদেনর ি েত তােক পিব  ওমরাহ পালেনর জ  সৗিদ
আরব গমেনর িনিম  আগামী ২৬ ফ য়াির ২০২৩ হেত ১৭ মাচ ২০২৩ তািরখ পয  অথবা  ভােগর তািরখ হেত ২০ (িবশ) িদন ণগড় বতেন
অিজত  (বিহঃ বাংলােদশ)  িন বিণত শেত ম র করা হেলা।

শতাবলী:
(ক)   উ  মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান অথ য় করা যােব না;
(খ)   অ েমািদত র বািহের িবেদেশ অব ান করা যােব না;
(গ)    ভােগর েব িনয় ণকারী ক প েক অবিহত করেত হেব
(ঘ)   িব.এস.আর (অংশ-১) এর িবিধ ৩৪ অ যায়ী  ম রীর ৩৫ ( য়ি শ) িদেনর মে   ভাগ  
       করেত হেব। 
 
           ২। ম র ত  উ  কমচারীর চাকির বিহেত িলিপব  করেত হেব।
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জলা শাসক
ফান: ০২-৯৯৭৭৩১১০০

ফ া : ০২-৯৯৭৭৩১২২৭
ইেমইল: dcmunshiganj@mopa.gov.bd
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, হজরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা
২) অিতির  জলা ািজে ট, এিডএম, জলা শাসেকর কাযালয়, ি গ
৩) অিতির  জলা শাসক (সািবক), সািবক, জলা শাসেকর কাযালয়, ি গ
৪) উপপিরচালক (অিতির  দািয় ), িভসা ও ইিমে শন অিধশাখা, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, ি গ  সদর
৬) সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, ি গ
৭) িডি  একাউ স এ  িফ া  অিফসার , ীগ
৮) জনাব হা দ মাহা র রহমান, অিফস সহকারী কাম-কি উটার অপােরটর, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়,
ি গ  সদর

৯) অিফস কিপ
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