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ন�র: ০৫.৪৬.০০০০.০০৪.০৮.০১৩.১৮.১৩১৭ তািরখ: 

২৮ নেভ�র ২০২২

১৩ অ�হায়ণ ১৪২৯

অিফস আেদশ

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, �মৗলভীবাজার এর ২১ নেভ�র ২০২২ তািরেখর ০৫.৪৬.৫৮০০.০০৬.১৩.০০১.২২.৫৯৭ ন�র �ারেকর পিরে�ি�েত

িন�বিণ �ত কম �চারী-�ক তার নােমর পােশ � বিণ �ত �ময়াদ ও শেত� বিহ:বাংলােদশ �� ম�রসহ পিব� ওমরাহ হজ পালেনর জ� �সৗিদ আরব গমেণর

অ�মিত িনেদ �শ�েম �দান করা হেলা:
�ম কম �চারীর নাম ও পদিব ��র �ময়াদ �মেণর উে�� 

০১

জনাব �মাঃ �রজাউল কিরম
 উপ-�শাসিনক কম �কত�া

 অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�) �র
�গাপনীয় শাখা, �মৗলভীবাজার।

১১ িডেস�র ২০২২ হেত ৩০ িডেস�র ২০২২ তািরখ পয ��
অথবা �� �ভােগর তািরখ হেত �মাট ২০ (িবশ) িদন

পিব� ওমরাহ হজ পালেনর জ�
 

শত�স�হ:
 

(ক) বিণ �ত কম �চারী �জলা �শাসেকর  অ�মিত িনেয় ম�ির�ত �� �ভাগ করেবন;

(খ) উি�িখত �মেণ বাংলােদশ সরকােরর �কান আিথ �ক সংে�ষ থাকেব না;
 

(গ) এ সফর তার �ি�গত সফর িহেসেব গ� হেব;
 (ঘ) �� �ভােগর ��ে� িবএসআর পাট �-১ এর িবিধ ২৩৪ এর উপিবিধ ৩৪ �েযাজ� হেব;

 
(ঙ) বিণ �ত কম �চারীর সািভ �স বিহেত ম�ির�ত অিজ�ত �� িলিপব� করেত হেব; 

(চ) �� �ভাগ �শেষ কম ��েল �ত�াবত�ন করেবন; এবং
 

(ছ) বিণ �ত কম �চারীর �ী িম�  তারিমন আ�ার উি�িখত �মেণ তার অ�গামী/সহগামী হেবন।

২৮-১১-২০২২

নাসিরন �চৗ�রী

িসিনয়র সহকারী কিমশনার
�ফান: ০২৯৯৬৬৪৩৪৩১

ইেমইল:

divcomsylhetestablish@gmail.com

ন�র: ০৫.৪৬.০০০০.০০৪.০৮.০১৩.১৮.১৩১৭/১(১১) তািরখ: ১৩ অ�হায়ণ ১৪২৯

২৮ নেভ�র ২০২২

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হেলা: 



১) িসিনয়র সিচব, জন�শাসন ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

২) িসিনয়র সিচব, পররা� ম�ণালয়, ঢাকা।
 

৩) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ�র, ইিমে�শন ও পাসেপাট � অিধদ�র, আগারগ�ও, ঢাকা।
 ৪) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �মৗলভীবাজার।

 
৫) অিতির� �জলা �শাসক, রাজ�, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �মৗলভীবাজার।

৬) �িলশ �পার, িবেশষ �া�, �মৗলভীবাজার।
 

৭) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, আইিস� �সল, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, িসেলট (ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)।
 ৮) ইিমে�শন অিফসার, হযরত শাহজালাল (র:) আ�জ�ািতক িবমান ব�র, ঢাকা/ওসমানী আ�জ�ািতক িবমান ব�র, িসেলট/�বনােপাল �লব�র,

যেশার/আখাউড়া �লব�র, �া�ণবািড়য়া/চাতলা�র �লব�র, �লাউড়া/তামািবল �লব�র, িসেলট/�লব�র ........ .............।

৯) �জলা িহসাবর�ণ কম �কত�া, �মৗলভীবাজার।
 

১০) �শাসিনক কম �কত�া, সং�াপন শাখা, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �মৗলভীবাজার।
 ১১) জনাব �মা: �রজাউল কিরম, উপ�শাসিনক কম �কত�া, অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�) �র �গাপনীয় শাখা, �জলা �শাসেকর কায �ালয়,

�মৗলভীবাজার।

২৮-১১-২০২২

নাসিরন �চৗ�রী
িসিনয়র সহকারী কিমশনার


