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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয় 

রং র িবভাগ, রং র। 
ানীয় সরকার শাখা 

www.rangpurdiv.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৭.০০০০.০০৯.৯৯.০০১.২২.৫৩ তািরখ: 
২৮ ফ যা়ির ২০২৩

১৫ ফা ন ১৪২৯

িবষয:় ব িহবিহ ::ব াংলােদশবাংলােদশ  ( (ভারতভারত ) ) গমেনরগমেনর   অ েমাদনঅ েমাদন   সেসে ।।
: জলা শাসেকর কাযালয়, ঠা র াও এর ারক নং-০৫.৫৫.৯৪০০.০০৯.০৭.১৪৬.২৩-৫১, তািরখ:

১৪/০২/২০২৩
 
      উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত ঠা র াও জলার ঠা র াও সদর উপেজলার ১৪ নং রাজা াও ইউিনয়ন
পিরষেদর চয়ার ান জনাব মাঃ খােদ ল ইসলাম এর দশনীয় ান মেণর জ  বিহ:বাংলােদশ (ভারত) গমেনর লে

ানীয় সরকার িবভাগ ইপ-শাখা এর ারক নং-ইপ/িবিধ-১০/৯৫(৬), তাং-০৬-০২-২০০৭ অ যায়ী এবং গণ জাত ী
বাংলােদশ সরকার ধান উপেদ ার কাযালেয়র ারক নং-৩১.৩৯.৩২.০০.০০.০০.২০০৭-২৯ (১০০০), তািরখ:
৩১/০১/২০০৭ আেদেশর ৭ (গ) নং অ ে েদ দ  মতাবেল ােক ২৫/০২/২০২৩ হেত ০৫/০৩/২০২৩ তািরখ অথবা 
ভােগর তািরখ হেত ০৯ (নয়) িদেনর বিহ:বাংলােদশ  িন বিণত শতসােপে  িনেদশ েম ম র করা হেলা। এ
আেদেশ িবভাগীয় কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র মেহাদেয়র সদয় অ েমাদন রেয়েছ।

শতাবিল:
(ক) এ মেণ বাংলােদশ সরকােরর আিথক সংে ষ থাকেব না ।
(খ) িতিন েত থাকাকালীন িবিধ অ যায়ী া  স ানী ভাতা বাংলােদশী ায় হণ করেবন।
(গ) িতিন অ েমািদত সমেয়র বশী দেশর বাইের অব ান করেত পারেবন না।
(ঘ)  শেষ দেশ ত াবতেনর পর ক প েক অবিহত কের ার িনজ দািয়  পালন করেবন।
(ঙ) কালীন উপ  ি েক দািয়  দান কের কম ল ত াগ করেবন।
(চ) িতিন একবােরর বশী গমনা-গমন করেত পারেবন না।
(ছ) এ  ভােগর ে  B.S.R (part-1) এর Rule-34 এর িবধান েযাজ  হেব।
(জ) এ আেদশ জারীর সময়সীমা ০৬ (ছয়) মাস পয  বলবৎ থাকেব।

২৮-২-২০২৩

জনাব মাঃ খােদ ল ইসলাম,  চয়ার ান, ১৪ নং 
রাজা াও ইউিনয়ন পিরষদ, ঠা র াও সদর।

মাছা: আিলয়া ফরেদৗস জাহান
উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, রং র িবভাগ।

ফান: ০২৫৮৮৮১২০০৬
ফ া : ০২৫৮৮৮১২০১৪

ইেমইল:
dlgrangpurdiv@gmail.com
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ারক ন র: ০৫.৪৭.০০০০.০০৯.৯৯.০০১.২২.৫৩/১(৭) তািরখ: ১৫ ফা ন ১৪২৯
২৮ ফ যা়ির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ, ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক, বিহরাগমণ ও পাসেপাট অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
৩) জলা শাসক, ঠা র াও।
৪) পিরচালক, হযরত শাহজালাল (রা:) আ জািতক িবমানব র, ঢাকা।
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, ঠা র াও সদর।
৬) ইিমে শন অিফসার, িড়মারী, লালমিনরহাট/িহিল, িদনাজ র/বাংলাবা া, প গড়/ সানামসিজদ,
াপাইনবাবগ  লব র।

৭) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র িবভাগ, রং র
(িবভাগীয় ওেয়বেপাটােল কােশর জ  অ েরাধসহ)

২৮-২-২০২৩
মাছা: আিলয়া ফরেদৗস জাহান 

উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, রং র িবভাগ।
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