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ন র: ০৫.৪৭.০০০০.০০৮.০১.০১৩.২১.১৭১ তািরখ: 
০৬ মাচ ২০২৩

২১ ফা ন ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

       জলা শাসেকর কাযালয়, প গড় এর ১৩/০২/২০২৩ তািরেখ ৩১.৫৫.৭৭০০.০১৭.৩১.২৬১.২১.১৯৪ নং ারক প েল
জনাব মা: আসা ল ইসলাম, সােভয়ার, িম অিধ হণ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, প গড় (সং ি : কল স ার, িম
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা) ক ক ভারেত ক ার উ ত িচিকৎসার িনিম  অিজত  আেবদেনর পিরে ি েত
মাননীয় ধানম ীর কাযালেয়র ১৮/০৯/২০১১ তািরেখর ০৩.০৬৯.০২৫.০৬.০০.০০৩.১১-১৯৮(৭)নং ারেক দ  মতাবেল
তােক আেবদেন উি িখত ২০/০২/২০২৩ হেত ০৬/০৩/২০২৩ তািরখ পয  অথবা  ভােগর তািরখ হেত ১৫ (পেনেরা) িদন
অিজত (বিহ:বাংলােদশ)  ম র বক িন বিণত শতসােপে  অ মিত দান করা হেলা। এেত িবভাগীয় কিমশনার, রং র
িবভাগ, রং র মেহাদেয়র সদয় অ েমাদন রেয়েছ।

  ক) এ মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না।  
  খ) িতিন উ  কােল তার বতন ভাতািদ দশীয় ায় া  হেবন। 
  গ) সিচব, িম ম ণালয় এর বা মিত েম বিণত কমচারী অিজত  (বিহ:বাংলােদশ) ভাগ করেবন এবং
  ঘ) জনাব মা: আসা ল ইসলাম এর সে  তার ক া মাছা: তাসিপয়া ইসলাম (সািদয়া) সফরস ী িহেসেব থাকেবন।

৬-৩-২০২৩
মা:কাওছার হাবীব

িসিনয়র সহকারী কিমশনার
ফান: ০২৫৮৮৮১২০১১

ইেমইল:
rev.divcomrangpur@gmail.com

ন র: ০৫.৪৭.০০০০.০০৮.০১.০১৩.২১.১৭১/১ তািরখ: ২১ ফা ন ১৪২৯
০৬ মাচ ২০২৩

সদয ়অবগিত/অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা: 
১) সিচব, িম ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) জলা শাসক, প গড়।

১



৩) িম অিধ হণ কমকতা, জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়।
৪) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র িবভাগ, রং র। (ওেয়বসাইেট

কােশর অ েরাধসহ)।
৫) ইিমে শন অিফসার, হযরত শা জালাল আ জািতক িবমানব র, ঢাকা/ বনােপাল, যেশার/িহিল,
িদনাজ র/ সানামসিজদ, চাপাইনবাবগ / িড়মারী, লালমিনরহাট/বাংলাবা া, প গড়।
৬) জনাব মা: আসা ল ইসলাম, সােভয়ার, িম অিধ হণ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, প গড় (সং ি : কল
স ার িম ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা)।
৭) অিফস কিপ।

৬-৩-২০২৩
মা:কাওছার হাবীব

িসিনয়র সহকারী কিমশনার

২


