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ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৬৪.৩২.১৮৬.১৭/১০৫৭ তািরখ: 
২১ অে াবর ২০১৮

৬ কািতক ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
ানীয় সরকার িবভােগর িনয় ণাধীন রাজশাহী জলার আড়ানী পৗরসভার ময়র, জনাব  মা: ার আলী- ক উ ত িচিকৎসার

উে ে  য ার তািরখ হেত ১৫ (পেনর) িদেনর জ  ভারত গনেণর অ মিত ও  িনে া  শত সােপে  িনেদশ েম ম র করা
হ'লঃ

ক) এ মেণর যাবতীয় য়ভার িতিন িনেজ বহন করেবন। এেত সরকার এবং আড়ানী পৗরসভা, রাজশাহী এর কান আিথক
সংে ষ থাকেব না;
খ) অ েমািদত মেণর অিতির  সময় িতিন িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না;
গ) মণ শেষ দেশ িফের িতিন যথারীিত সরকারেক অবিহত করেবন;
ঘ) এই  ম রীর ময়াদ প  জািরর তািরখ হেত ০৩(িতন) মাস বহাল থাকেব।

২।যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হ'ল।

                                                                                    (ফারজানা মা ান)
                                                                                         উপসিচব
                                                                                    ফানঃ ৯৫৭৫৫৭২

নং-৪৬.০০.০০০০.০৬৪.৩২.১৮৬.১৭/১০৫৭                          তািরখঃ ২১/১০/২০১৮ি ঃ।            
সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হ'লঃ

১।সিচব, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২।সিচব, পররা  ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
৩।মহা-পিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, ঢাকা।
৪।িনয় ক, বেদিশক া িবিনময়, বাংলােদশ াংক, ঢাকা।
৫। ময়র, এিবএম গালাম কিবর, বতাগী পৗরসভা, বর না।
 ৬।১নং ােনল ময়র, বতাগী পৗরসভা, বর না।  

                                                                                     

৩১-১০ -২০ ১৮

ফারজানা মা ান
১



উপসিচব

ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৬৪.৩২.১৮৬.১৭/১০৫৭/১ তািরখ: ৬ কািতক ১৪২৫
২১ অে াবর ২০১৮

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) পররা  সিচব, পররা  ম ণালয়
২) সিচব, র া সবা িবভাগ
৩) মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র
৪) া ামার, া ামার, ানীয় সরকার িবভাগ
৫) িনয় ক, বেদিশক া িবিনময়, বাংলােদশ াংক, ঢাকা। 
৬) জনাব মা: ার আলী, ময়র, আড়ানী পৗরসভা, রাজশাহী
৭) ১নং ােনল ময়র, আড়ানী পৗরসভা, রাজশাহী।

৩১-১০ -২০ ১৮

ফারজানা মা ান
উপসিচব
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