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ন র: ৪১.০১.০০০০.০০৯.০৮.০০৫.১৮.৫৬৫ তািরখ: 
০৫ নেভ র ২০১৯

২০ কািতক ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
সমাজেসবা অিধদফতরাধীন িন বিণত কাযালয় স েহ কমরত কমচারীগণেক পিব  ওমরা হ ত পালন,
ও ধম য় ান মেনর জ  সৗিদ আরব ও ভারত গমেনর অ মিতসহ ১৯৫৯ সেনর িনধািরত  িবিধমালার
৩(১), (ii)ধারা মাতােবক ােদর নােমর পাে  উি িখত বিহঃ বাংলােদশ  শত সােপে  ম র করা
হেলা।

ঃ 
নং কমচারীর নাম, পদবী ও বতমান কম ল মেনর 

উে

য দশ 
মন 

করেবন

বিহঃ বাংলােদশ 
ম রীর াব

১ ২ ৩ ৪ ৫

১.

জনাব সরদার জাফ ল ইসলাম, হাে ল 
পার, শারীিরক িতব ীেদর ামীণ 
নবাসন ক  (আর.আর.িস), ফিকরহাট, 

বােগরহাট।

ধম য় ান 
দশন ভারত

০৩.১২.২০১৯ হেত ১২.১২.২০১৯ 
পয  ১০(দশ) িদন অথবা;  

ভােগর তািরখ হেত ১০(দশ) িদন।

২. জনাব ছািবনা আ ার, সহকাির িশ ক, 
িশ  উ য়ন ক , েলটরহাট, যেশার।

ধম য় ান
মেনর 
জ

ভারত
২০.১০.২০১৯ হেত ৩১.১০.২০১৯ 
পয  ১২(বার) িদন অথবা;  

ভােগর তািরখ হেত ১২(বার) িদন।

৩.
জনাব এ. ক.এম শা র আলম, 
িফিজক াল ই া র, িশ  উ য়ন ক , 

েলটরহাট, যেশার।

ধম য় ান
মেনর 
জ

২০.১০.২০১৯ হেত ৩১.১০.২০১৯ 
পয  ১২(বার) িদন অথবা;  

ভােগর তািরখ হেত ১২(বার) িদন।

৪.
জনাব প ী দওয়ান, অিফস সহকাির 
কাম কি উটার া িরক, উেপজলা 
সমাজেসবা কাযালয়, হাটহাজারী, চ াম।

তীথ ান 
পিরদশন ভারত

১২.১১.২০১৯ হেত ১১.১২.২০১৯ পয  
৩০(ি শ) িদন অথবা;  ভােগর 

তািরখ হেত ৩০(ি শ) িদন।

৫.
জনাব রহানা পারভীন, কািরগির িশ ক 
উেপজলা সমাজেসবা কাযালয়, 
আড়াইহাজার, নারায়নগ ।

পিব  
ওমরা হ  
পালেনর 

জ

সৗিদ 
আরব

২২.১০.২০১৯ হেত ১৯.১১.২০১৯ 
পয  ১৯(উিনশ) িদন অথবা;  

ভােগর তািরখ হেত ১৯(উিনশ) িদন।

শতাবলীঃ  
১.      উ  মেন বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না।
২.      ম রী ত  কানভােবই দেশর অভ ের ভাগ করেত পারেবন না এবং কান কারেণই র
অিতির সময় িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না।
৩.      িবেদশ মনকািলন সমেয়র বতন-ভাতািদ বাংলােদশী ায় হণ করেবন।
৪.      িব.এস.আর.পাট-১, সকশন-৮,িবিধ-২৩৪,পিরিশ -৮এর ৩(৩৪) নং িবধান মাতােবক উ  
আর  হেব।
৫.      িবেদশ মেনর তািরখ হেত এ আেদশ কাযকর হেব।
৬.      িতিন ার িনয় ণকারী কমকতার অ মিত ােপে  এই  ভাগ করেবন।
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৫-১১-২০ ১৯

মাঃ লিফকার হায়দার
পিরচালক

ন র:
৪১.০১.০০০০.০০৯.০৮.০০৫.১৮.৫৬৫/১(২১)

তািরখ: ২০ কািতক ১৪২৬
০৫ নেভ র ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইলঃ 
১) মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক, বিহগমন ও পাসেপাট অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৩) পিরচালক, বসামিরক িবমান চলাচল ক প , হয়রত শাহজালাল আ জািতক িবমানব র,

িমেটালা, ঢাকা।
৪) পিরচালক ( বেদিশক), বাংলােদশ াংক, মিতিঝল, ঢাকা।
৫) পিরচালক (কায ম/ িত ান), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৬) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, ঢাকা/ লনা/চ াম।
৭) ধান িহসাব র ণ অিফসার, সমাজক াণ ম ণালয়,৩য় ফজ, স ন বািগচা,ঢাকা।
৮) উপপিরচালক, গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর,
আগার াও, ঢাকা। ােক ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।
৯) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, যেশার/ লনা/বােগরহাট/চ াম/নারায়নগ ।
১০) জলা িহসাব র ণ কমকতা, যেশার/বােগরহাট।
১১) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, আড়াইহাজার, নারায়নগ / িরয়া, লনা/হাটহাজারী,
চ াম।
১২) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, হাটহাজারী,
চ াম/আড়াইহাজার, নারায়নগ ।
১৩) ত াবধায়ক (সহকারী পিরচালক), িশ  উ য়ন ক , েলরহাট, যেশার।
১৪) িনয়র ইি নয়ার, শারীিরক িতব ীেদর ামীণ নবাসন ক , ফিকরহাট, বােগরহাট।, .
১৫) অিফসার-ইনচাজ, ইিমে শন, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব র, ঢাকা, লব র,
বনােপাল, যেশার/দশনা, য়াডা া/ িহিল, িদনাজ র/ িড়মারী, লালমিনরহাট/ সানা মসিজদ,
াপাইনবাবগ /তামািবল, িসেলট/আখাউড়া, া ণবািড়য়া/ ন ম, বা রবান/ টকনাফ, ক বাজার।,

.
১৬) জনাব সরদার জাফ ল ইসলাম, হাে ল পার, শারীিরক িতব ীেদর ামীণ নবাসন ক
(আর.আর.িস), ফিকরহাট, বােগরহাট।
১৭) জনাব ছািবনা আ ার, সহকাির িশ ক, িশ  উ য়ন ক , েলটরহাট, যেশার।
১৮) জনাব এ. ক.এম শা র আলম, িফিজক াল ই া র, িশ  উ য়ন ক , েলটরহাট, যেশার।
১৯) জনাব প ী দওয়ান, অিফস সহকাির কাম কি উটার া িরক, উেপজলা সমাজেসবা
কাযালয়, হাটহাজারী, চ াম।
২০) জনাব রহানা পারভীন, কািরগির িশ ক উেপজলা সমাজেসবা কাযালয়, আড়াইহাজার,
নারায়নগ ।
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২১) অিফস কিপ।

৫-১১-২০ ১৯

মাঃ সাফােয়ত হােসন তা কদার
উপপিরচালক
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