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৫ ফা ন ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

     জলা শাসেকর কাযালয়, হিবগ  এর গত ৩০ জা য়াির, ২০১৯ ি া  তািরেখর ০৫.৪৬.৩৬০০.০১৮.০১.০৩১.১৮-১৫৫(৪)
নং ারেক া  পািরেশর পিরে ি েত হিবগ  জলার লাখাই উপেজলাধীন বাৈম ইউিনয়ন িম অিফস-এ কমরত ইউিনয়ন

িম সহকারী কমকতা, জনাব মাঃ িদদার হােসন- ক িনে া  শত সােপে  ০১/০২/২০১৯ হেত ২৮/০২/২০১৯ ি ঃ তািরখ পয
অথবা  ভােগর তািরখ হেত মাট ২৮ (আটাশ) িদেনর জ  পিব  ওমরা  হ  পালেনর িনিম  বিহঃবাংলােদশ ( সৗিদ আরব)

মেণর অ মিত দান করা হেলা। এেত িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট মেহাদেয়র সদয় অ েমাদন রেয়েছ।
শতাবলী:  ক) উি িখত মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান বেদিশক া য় বা আিথক সংে ষ থাকেব না।
              খ) এ  তার ি গত সফর িহেসেব গ  হেব।
             গ) এ অ েমাদন একবার মেণর ে  েযাজ  হেব।
             ঘ) অ েমাদনপ  জারীর তািরখ হেত পরবত  ০৩ (িতন) মােসর মে  বিহঃ বাংলােদশ মেণ না গেল                     
    অ েমাদন বািতল বেল গ  হেব।
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মাছা: তাহিমনা আ ার
িসিনয়র সহকারী কিমশনার

ফান: ০৮২১-৮৪০৬৫০
ফ া : ০৮২১-৮৪০০২০

ইেমইল:
divcomsylhetrevenue@gmail.com
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১৭ ফ যা়ির ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব (ভার া ), িম ম ণালয,় বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র, ঢাকা।
৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয় , হিবগ
৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, লাখাই,
হিবগ

১



৫) সহকারী কিমশনার ( িম), সহকারী কিমশনার ( িম) এর দ র, উপেজলা িম অিফস, লাখাই, হিবগ
৬) সহকারী কিমশনার (অিতির  দািয় ), আইিস  সল, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।
৭) ইিমে শন ক প , হযরত শাহজালাল (রঃ) আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা। ঢাকা।
৮) ইিমে শন ক প , ওসমানী আ জািতক িবমান ব র, িসেলট
৯) জনাব মাঃ িদদার হােসন, ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা, বাৈম ইউিনয়ন িম অিফস, লাখাই, হিবগ ।
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