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   উ য়েনর গণত
শখ হািসনার মলূম

ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৫.০০৩.১৯.২৭৮ তািরখ: 
২৪ মাচ ২০১৯

১০ চ  ১৪২৫

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
ানীয় সরকার িবভােগর িনয় ণাধীন চৗমহুনী পৗরসভা এবং বা রবান পৗরসভায় কমরত িন বিণত

কমকতগণ- ক পিব  ওমরা হ  পালেনর উে ে  তাঁেদর নােমর পাে  উি িখত ময়ােদ অিজত
(বিহ:বাংলােদশ) ছিুট ম রুসহ সৗিদ আরব গমেণর অ মিত িনেদশ েম দান করা হেলা:

িমক নাম পদবী ও কম ল দেশর নাম মেণর স াব  তািরখ মেণর উে
১। জনাব তৗিহ ল ইসলাম

পৗর সিচব
বা রবান পৗরসভা, বা রবান।

সৗিদ আরব

২৮/০৪/২০১৯ হেত 
১২/০৫/২০১৯ ি : তািরখ 
পয  মাট  ১৫ (পেনর) 

িদন

পিব  ওমরা হ  
পালেনর উে ে

২। জনাব মা: কাইউম উ ীন
পৗর সিচব

চৗমহুনী পৗরসভা, নায়াখালী

সৗিদ আরব ১৫/০৪/২০১৯ হেত 
৩০/০৪/২০১৯ ি : তািরখ 
পয  মাট ১৬ ( ষাল) িদন

পিব  ওমরা হ  
পালেনর উে ে

৩। জনাব মাজাে ল হক
সহকারী েকৗশলী

চৗমহুনী পৗরসভা, নায়াখালী

সৗিদ আরব ৩১/০৩/২০১৯ হেত 
১৪/০৪/২০১৯ ি : তািরখ 
পয  মাট  ১৫ (পেনর) 

িদন

পিব  ওমরা হ  
পালেনর উে ে

শতাবলীশতাবলী::
ক) মেনর যাবতীয় ব য়ভার তারা ব ি গতভােব বহন করেবন। এেত বাংলােদশ সরকার এবং সংি
পৗরসভার কান আিথক সংে ষ থাকেব না;

খ)  অ েমািদত সমেয়র অিতির  সময় তারা িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না;
গ)  মন শেষ দেশ িফের যথারীিত তারা   কতপৃ েক অবিহত করেবন; এবং
ঘ)   িবেদেশ অব ানকালীন সমেয় দশীয় মু ায় বতন ভাতািদ াপ  হেবন।

২৪-৩-২০১৯

মাঃ আব র রউফ িময়া
উপসিচব

ফান: ৯৫১১৬০৩

ন র:
৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৫.০০৩.১৯.২৭৮/১(৮)

তািরখ: ১০ চ  ১৪২৫
২৪ মাচ ২০১৯

১



অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িসিনয়র সিচব, পররা  ম ণালয়, স ন বািগচা, ঢাকা
২) সিচব, র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪) িনয় ক, বেদিশক মু া িবিনময়, বাংলােদশ ব াংক, ঢাকা।
৫) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) ময়র, চৗমহুনী পৗরসভা, নায়াখালী/বা রবান পৗরসভা, বা রবান।
৭) া ামার, আইিসিট সল, ানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৮) জনাব........................................, পৗরসভা.................., জলা.......................।

২৪-৩-২০১৯

মাঃ আব র রউফ িময়া
উপসিচব

২


