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অিফস আেদশ

িম া জােনর সদর উপেজলা সেটলেম ট অিফেসর কিপ -কাম- ব -সহকারী, জনাব মাঃ
জিহর উি নেক সৗিদ আরেব পিব ওমরা হজ পালেনর িনিম তার আেবদেনর ি েত
১৯৫৯ সেনর িনধািরত ছুিট িবিধমালার ৩(১) (ii) িবিধ মাতােবক ০৩/১০/২০১৯ি . তািরখ
হেত ২০/১০/২০১৯ ি .তািরখ পয ১৮ (আঠার) িদেনর বিহঃ বাংলােদশ অিজত ছুিট
িন বিণত শত সােপে ম ুর করা হেলা।
শতাবলীঃ(ক) ০৩/১০/২০১৯ি . তািরখ হেত ২০/১০/২০১৯ ি .তািরখ পয ১৮ (আঠার) িদন অথবা
য তািরখ হেত ছুিট ভাগ করেবন সই তািরখ হেত এ আেদশ েযাজ হেব।
(খ) িতিন দশীয় মু ায় তার ছুিটকালীন সমেয়র বতন ভাতািদ াপ হেবন।
(গ) উ
মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না।
(ঘ) যুি সংগত কারণ ব িতেরেক কান ভােবই উি িখত ছুিট বিধত করা যােব না।
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মাঃ তসলীমুল ইসলাম
মহাপিরচালক
ফান: ০২-৮১৭০৪৮৫
ইেমইল: dg@dlrs.gov.bd
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সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ
ে ) ব ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা
হলঃ
১) মহাপিরচালক, জাতীয় গােয় া ও িনরাপ া সং হা, এন,এস,আই ভবন স ন
১

বািগচা, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক, পাসেপাট ও ইিমে শন শেরবাংলা নগর, ঢাকা।
৩) ইিমে শন অিফসার, হজরত শাহজালাল (রঃ) আ জািতক িবমান ব র, িমেটালা,
ঢাকা।
৪) জানাল সেটলেম ট অিফসার, িম া।
৫) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, িম া সদর।
৬) সহকারী সেটলেম ট অিফসার, িম া সদর, িম া।
৭) জনাব মাঃ জিহর উি ন,কিপ -কাম- ব -সহকারী, িম া সদর উপেজলা।
৮) িপ এ টু মহাপিরচালক, মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।
৯) আইিসিট কমকতা, ভূিম রকড ও জিরপ অিধদ র । [ ওেয়বসাইেট কােশর জ
অ েরাধ করা হল ]
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