
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, িসেলট

রাজ� শাখা
www.sylhetdiv.gov.bd

ন�র: ০৫.৪৬.০০০০.০০৬.০৮.০০৩.২২.৩১৯ তািরখ: 

১৪ মাচ � ২০২৩

২৯ ফা�ন ১৪২৯

অিফস আেদশ

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, িসেলট এর গত ০২ মাচ �, ২০২৩ ি��া� তািরেখর ০৫.৪৬.৯১০০.০০৮.১৯.১৪৫.১১.৩২৩ নং �ারেক �া� পে�র
পিরে�ি�েত িসেলট �জলার িসেলট সদর উপেজলার আখািলয়া ইউিনয়ন �িম অিফেস কম �রত, ইউিনয়ন �িম উপ-সহকারী কম �কত�া, জনাব

িনত�ান� �দব-�ক িনে�া� শত� সােপে� ১৯/০৪/২০২৩ হেত ০৮/০৫/২০২৩ ি�ঃ তািরখ পয �� অথবা �� �ভােগর তািরখ হেত �মাট ২০ (িবশ)

িদেনর জ� উ�ত িচিকৎসার িনিম� বিহঃবাংলােদশ (ভারত) �� ম�র করা হেলা। এেত িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট মেহাদেয়র সদয়

অ�েমাদন রেয়েছ।
শত�াবলী:

ক) উি�িখত �মেণ বাংলােদশ সরকােরর �কান �বেদিশক ��া�য় বা আিথ �ক সংে�ষ থাকেব না।

খ) অ�েমািদত ��র �ময়াদ �ি� করা যােব না।

গ) এ� তার �ি�গত সফর িহেসেব গ� হেব।
ঘ) এ অ�েমাদন একবার �মেণর ��ে� �েযাজ� হেব।

ঙ) অ�েমাদনপ� জারীর তািরখ �থেক পরবত� ০৩(িতন) মােসর মে� বিহ: বাংলােদশ �মেণ না �গেল অ�েমাদনপ� বািতল বেল গ� হেব।

চ) উ� অিজ�ত �� তার চা�ির বিহেত িলিপ ব� করেত হেব।

১৬-৩-২০২৩

�মাঃ ডািলম সরকার

িসিনয়র সহকারী কিমশনার

�ফান: ০২৯৯৬৬৪৩৪৩৪
ইেমইল:

divcomsylhetrevenue@gmail.com

ন�র: ০৫.৪৬.০০০০.০০৬.০৮.০০৩.২২.৩১৯/১(১২) তািরখ: ২৯ ফা�ন ১৪২৯

১৪ মাচ � ২০২৩

অ�িলিপ সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� ��রণ করা হেলা:

১) সিচব, �িম ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা

২) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ�র, ইিমে�শন ও পাসেপাট � অিধদ�র, আগারগ�ও, ঢাকা
৩) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, িসেলট

৪) �িলশ �পার, �িলশ �পােরর কায �ালয়, িসেলট

৫) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, িসেলট সদর

৬) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, আইিস� �সল, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, িসেলট (ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)।
৭) সহকারী কিমশনার (�িম), উপেজলা �িম অিফস, িসেলট সদর

৮) �জলা িহসাব র�ণ কম �কত�া, িসেলট



৯) ইিমে�শন ক��প�, হযরত শাহজালাল (র:) আ�জ�ািতক িবমানব�র, ঢাকা/ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�র, িসেলট

১০) উপেজলা িহসাব র�ণ কম �কত�া, িসেলট সদর, িসেলট

১১) �লব�র ক��প�, শাহজালাল(র:) আ�জ�ািতক িবমান ব�র, ঢাকা/ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�র, িসেলট/ �বনা�ল �লব�র, যেশার/
তামািবল �লব�র, �গায়াইনঘাট/জিকগ� �লব�র, িসেলট/চাতলা�র �লব�র, �মৗলভীবাজার/িবিবর বাজার �লব�র, �িম�া/বা�া

�লব�র, �না�ঘাট, হিবগ�/আখাউড়া �লব�র, িব-বািড়য়া

১২) জনাব িনত�ান� �দব, ইউিনয়ন �িম উপ-সহকারী কম �কত�া, আখািলয়া, িসেলট সদর, িসেলট

১৬-৩-২০২৩
�মাঃ ডািলম সরকার

িসিনয়র সহকারী কিমশনার


