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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

ানীয় সরকার িবভােগর িনয় ণাধীন ফিরদ র পৗরসভায় কমরত িহসাবর ণ কমকতা জনাব গািব  চ  ম ল- ক তীথ ান
মেণর উে ে  যা ার তািরখ হেত মাট ২৮(আটাশ) িদন িনে া  শেত অিজত  (বিহ:বাংলােদশ) ম রসহ িনে া  শেত

ভারত মেণর অ ুমিত িনেদশ েম দান করা হেলা:
শত াবল ীঃশত াবল ীঃ   
ক)  মেনর যাবতীয় য়ভার িতিন ি গতভােব বহন করেবন। এেত বাংলােদশ সরকার বা ফিরদ র পৗরসভার  কান আিথক
সংে ষ থাকেব না;
খ)  অ েমািদত সমেয়র অিতির  সময় িতিন িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না;
গ)  মন শেষ দেশ িফের যথারীিত সরকারেক অবিহত করেবন;
ঘ) িবএসআর পাট-১ এর Appendix-8 িবিধ-৩৪ অ যায়ী অ েমািদত  ৩৫( য়ি শ) িদেনর মে  ভাগ করেত হেব।
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) 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।
৪) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) িনয় ক, বেদিশক া িবিনময়, বাংলােদশ াংক, ঢাকা।
৬) পিরচালক, হযরত শাহজালাল (র:) আ জািতক িবমানব র, ঢাকা।
৭) ভার া  কমকতা, ইিমে েশন চক পা ............................................................।
৮) ময়র, ফিরদ র পৗরসভা, ফিরদ র।
৯) া ামার, আইিস  সল, ানীয় সরকার িবভাগ(প  ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
১০) জনাব, গািব  চ  ম ল, িহসাবর ণ কমকতা, ফিরদ র পৗরসভা, ফিরদ র।
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