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৪ চ  ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, ানীয় সরকার শাখা, িসেলেট কমরত িন বিণত কমচারীেক ার আেবদেনর
পিরে ি েত তার নােমর পাে  বিণত ময়ােদ অথবা  ভােগর তািরখ হেত ১৫ (পেনর) িদন বিণত শেত
বিহঃবাংলােদশ তীথ ান (ভারত) গমেনর িনিম  গড় বতেন অিজত  িনেদশ েম ম র করা হেলা।

িমক নং  কমচারীর নাম ও পদিব  র ময়াদ

০১ জনাব দীপক িসংহ
অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক

 আগামী ২৩/০৩/২০২৩ তািরখ হেত ০৬/০৪/২০২৩ তািরখ
পয  অথবা  ভােগর তািরখ হেত মাট ১৫ (পেনর) িদন।

শতঃ
ক) উি িখত মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না।
খ) এ মণ তার ি গত মণ িহেসেব গ  হেব।
গ) এ ম িরপ  একবার মেণর ে  েযাজ  হেব এবং জািরর পের িতন মাস কাযকর থাকেব। 
ঘ) উ  কােল তার বতন ভাতািদ দশীয় ায় া  হেবন।
ঙ) িনয় ণকারী কমকতার অ মিত িনেয় বিণত কমচারী িবিধ মাতােবক ম রী ত  ভাগ করেত পারেবন।
চ) বিণত কমচারীর সািভস বিহেত ম রী ত অিজত  িলিপব  করেত হেব।
ছ)  ভাগ শেষ কম েল ত াবতন করেবন।
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সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা : 
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১) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ, ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়, বাংলাদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) হাই কিমশনার, ভারতীয় হাই কিমশন, ঢাকা, বাংলােদশ।
৪) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র, ঢাকা।
৫) পিরচালক, পররা  সিচেবর দ র, পররা  ম ণালয়, ঢাকা।
৬) িলশ পার, িবেশষ া , িসেলট।
৭) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, িসেলট।
৮) িবভাগীয় কিমশনােরর একা  সিচব (িবভাগীয় কিমশনার মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), িসেলট।
৯) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, আইিস  সল, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট (ওেয়ব সাইেট কােশর জ )।
১০) ইিমে শন অিফসার, হযরত শাহজালাল (রহ:) 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/তামািবল

লব র, িসেলট/ লব র, জিকগ , িসেলট/ লব র.....................................................................।
১১) জনাব দীপক িসংহ, অিফস সহকারী-কাম-কি উটার া িরক, ানীয় সরকার শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর
কাযালয়, িসেলট।
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