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অিফ স আেদশ
মৗলভীবাজার জলাধীন বড়েলখা উপেজলার ঘালসা সরকাির াথিমক িব ালেয়র িন বিণ ত সহকারী িশ কেক পিব
ওমরাহ পালেনর উে ে বিহ: বাংলােদশ সৗিদআরব গমন ও অব ােনর অ মিত দানসহ িনধ ািরত
িবিধমালা
১৯৫৯এর িবিধ - ৩(১)(iii) ধারা মাতােবক অধ গড় বতেন ার নােমর পাে বিণ ত িদেনর বিহ: বাংলােদশ অিজত
শত সােপে ম র করা হেলা।
িমক
নং
১

িশ েকর নাম/পদবী ও কম ল

ম র ত

র পিরমাণ

মেণর উে

১৬/০১/২০২২ হেত
জনাব লয়লা বগম, সহকারী িশ ক,
১৪/০২/২০২২ পয
পিব ওমরা হ
ঘালসা স ািব, বড়েলখা, মৗলভীবাজার। অথবা যা ার তািরখ হেত
মাট ৩০ িদন।

য দেশ মণ করেবন

পালন

সৗিদআরব

শ ত স হ:

ক) েত যাবার েব সংি
া ােরর সহকারী উপেজলা িশ া অিফসার এবং উপেজলা িশ া অিফসারেক অবিহত
কের কম ল ত াগ করেবন।
খ) বিণ ত িশ ক বাংলােদেশ ত াবতেনর পর অনিতিবলে সংি
া ােরর সহকারী উপেজলা িশ া অিফসার এবং
উপেজলা িশ া অিফসােরর িনকট িরেপাট করেবন।
গ) িবেদশ গমন ও অব ােনর জ সরকােরর উপর কান আিথ ক দায়-দািয় বতােব না।
ঘ) কালীন সমেয় বতন-ভাতািদ বাংলােদশী ায় া হেবন।
ঙ) িনধ ািরত সমেয়র মে কম েল যাগদান করেত থ হেল তার িব ে আইনা গ ব া হণ করা হেব।
চ) অ েমািদত বিহ: বাংলােদশ
পরবত অন েমািদত অ পি িতর জ িতিন কান বতন-ভাতািদ া হেবন না।
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ ে ) ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা
হইল:
১) মহাপিরচালক ( ড-১), াথিমক িশ া অিধদ র, িমর র-২, ঢাকা-১২১৬।
২) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
৩) জলা াথিমক িশ া অিফসার, মৗলভীবাজার।
৪) উপেজলা িশ া অিফসার, বড়েলখা, মৗলভীবাজার (িশ েকর ম র ত
সািভস েক িলিপব করার জ অ েরাধ
করা হেলা)।
৫) উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার , বড়েলখা, মৗলভীবাজার।
৬) ইিমে শন অিফসার, হযরত শা জালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা/শা আমানত আ জািতক িবমান ব র,
চ াম/ওসমািন আ জািতক িবমান ব র, িসেলট/ বনােপাল লব র, যেশার/ ভামরা লব র, সাত ীরা/দশনা
লব র, য়াডা া/তামািবল লব র, িসেলট/িহিল লব র, িদনাজ র/আখাউড়া লব র, া নবািড়য়া/ বাংলাবা া
লব র, প গড়/ সানামসিজদ লব র, াপাইনবাবগ / িড়মারী লব র, লালমিনরহাট।
৭) ক উটার অপােরটর, িবভাগীয় উপপিরচালেকর কাযালয়, াথিমক িশ া, িসেলট িবভাগ, িসেলট (অিফস আেদশ
ওেয়বসাইেট কােশর িবষয় িনি তকরেণর জ )।
৮) জনাব লয়লা বগম, সহকারী িশ ক, ঘালসা স ািব, বড়েলখা, মৗলভীবাজার।
৯) অিফস, নিথ।
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