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১৮ আি ন ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট এ কমরত িন বিণত কমচারীেক তার নােমর পােশ বিণত ময়ােদ অথবা 
ভােগর তািরখ হেত ১৫ (পেনেরা) িদন িনে া  শেত ম ির ত াি  িবেনাদন েক বিহ:বাংলােদশ  িহেসেব
ম রসহ ভারেত িচিকৎসা ও তীথ ান দশেনর জ  মেণর অ মিত িনেদশ েম দান করা হেলা:

িমক নং কমচারীর নাম ও পদিব  র ময়াদ

০১
বগম িশখা রানী শীল

উ মান সহকারী
 ড /লাইে রী

আগামী ২২/১০/২০২১ হেত ০৫/১১/২০২১ ি : তািরখ পয  
অথবা  ভােগর তািরখ হেত মাট ১৫ (পেনেরা) িদন

  
 শত:
(ক) উি িখত মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না;
(খ) এ সফর তার ি গত সফর িহেসেব গ  হেব;
(গ) এ ম িরপ  একবার মেণর ে  েযাজ  হেব;
(ঘ) উ  কােল তার বতনভাতািদ দশীয় ায় া  হেবন;            
(ঙ) িনয় ণকারী কমকতার অ মিত িনেয় বিণত কমচারী ম ির ত  ভাগ করেবন;
(চ)  ভাগ শেষ কম েল ত াবতন করেবন।

৩-১০-২০২১
নাসিরন চৗ রী

সহকারী কিমশনার
ফান: ০২৯৯৬৬৪৩৪৩১
ফ া : ০৮২১-৮৪০০২০

ইেমইল:
divcomsylhetestablish@gmail.com
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০৩ অে াবর ২০২১

১



অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) হাই কিমশনার , ভারতীয় হাই কিমশন, ঢাকা, বাংলােদশ।
৩) মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
৪) পিরচালক, পররা  সিচেবর দ র, পররা  ম ণালয়, ঢাকা।
৫) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।
৬) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (রাজ ), িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।
৭) িলশ পার, িবেশষ া , িসেলট।
৮) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, িসেলট িবভাগ, িসেলট।
৯) ইিমে শন অিফসার, হযরত শাহজালাল (র:) আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা/ওসমানী আ জািতক িবমান ব র,
িসেলট/ বনােপাল লব র, যেশার/আখাউড়া লব র, া ণবািড়য়া/চাতলা র লব র, লাউড়া/ লব র .............
১০) সহকারী কিমশনার, আইিস  সল, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট (ওেয়বসাইেট কােশর জ )।
১১) কিমশনােরর একা  সিচব, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট (কিমশনার মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
১২) শাসিনক কমকতা, সং াপন শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।
১৩) উ মান সহকারী, সং াপন শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট (বিণত কমচারীর কািলন িতক )।
১৪) বগম িশখা রানী শীল, উ মান সহকারী, সং াপন শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।
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