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৪ বশাখ ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

         ানীয় সরকার িবভােগর িনয় ণাধীন িনে া  উপেজলা পিরষদ চয়ার ান-এর নােমর পাে  উি িখত দশ ও সমেয় -
অথায়েন িচিকৎসার/ মেণর জ  িন িলিখত শতসােপে  বিহঃবাংলােদশ  ম র করা হেলা:

িমক
নং

নাম, পদবী ও কানা ািবত 
দেশর 
নাম

মেণর স া  তািরখ য়ভার ম

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
০১ জনাব এ. ক. এম এেহছা ল হায়দর চৗ রী

চয়ার ান
উপেজলা পিরষদ, রাউজান, চ াম

ভারত ১৮/০৪/২০১৯ তািরখ হেত 
২৪/০৪/২০১৯ তািরখ পয  অথবা  
ভােগর তািরখ হেত ০৭ (সাত) িদন।

-
অথায়েন

িচিকৎসার 
জ

শতাবলী :
(ক) এ মেণর যাবতীয় য়ভার সংি  উপেজলা পিরষদ চয়ার ান ি গতভােব বহন করেবন। এেত সরকার বা সংি
উপেজলা পিরষেদর কান আিথক সংে ষ থাকেব না।
(খ) অ েমািদত মেণর অিতির  সময় িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না।
(গ) মণ শেষ দেশ িফের যথারীিত সরকারেক অবিহত করেবন।
(ঘ) কালীন িবিধ মাতােবক া  স ানীভাতা বেদিশক ায় আহরণ করেত পারেবন না।

২। যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জাির ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।
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েমরী জামান
উপসিচব
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব, পররা  ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, ঢাকা।
৪) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।

১



৫) িনয় ক, বেদিশক া িবিনময়, বাংলােদশ াংক, ঢাকা।
৬) জলা শাসক, চ াম।
৭) উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, চ াম
৮) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, রাউজান, চ াম।
১০) ভাইস চয়ার ান/মিহলা ভাইস চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, রাউজান, চ াম।
১১) া ামার, আইিস  সল, ানীয় সরকার িবভাগ
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েমরী জামান
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