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৩১ ভা  ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
ানীয় সরকার িবভােগর িনয় ণাধীন নােটার জলার নােটার পৗরসভার ময়র বগম উমা চৗ রী- ক ার অ  মেয়েক

দখার উে ে  আগামী ২৩/০৯/২০২১ ি : তািরখ হেত ০৭/১০/২০২১ ি : তািরখ পয  অথবা যা ার তািরখ হেত ১৫
(পেনর) িদন বিহ:বাংলােদশ েত কানাডা গমেনর জ  িনে া  শেত অ মিত দান করা হেলা:

(ক) ািবত মেণর যাবতীয় য়ভার িতিন ি গতভােব বহন করেবন। এেত বাংলােদশ সরকার এবং 
নােটার পৗরসভার কান আিথক সংে ষ থাকেব না;

(খ) অ েমািদত সমেয়র অিতির  সময় িতিন িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না;
(গ) ময়েরর কালীন সমেয় ােনল ময়র-১ নােটার পৗরসভার ময়েরর দািয়  পালন করেবন;
(ঘ) মন শেষ দেশ িফের যথারীিত সরকারেক অবিহত করেবন; এবং
(ঙ) িবএসআর পাট-১ এর Appendix-8 এর িবিধ-৩৪ অ যায়ী অ েমািদত  ৩৫ ( য়ি শ) িদেনর 

মে  ভাগ করেত হেব।

১৫-৯-২০২১
মাহা দ ফা ক হােসন

উপসিচব
ফান: ৯৫১৪১৪২

ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৫.০০২.১৪.৮১০/১(১০) তািরখ: ৩১ ভা  ১৪২৮
১৫ সে র ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িসিনয়র সিচব, পররা  ম ণালয়
২) সিচব, র া সবা িবভাগ
৩) মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র
৪) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, ানীয় সরকার িবভাগ
৫) িনয় ক, বেদিশক া িবিনময়, বাংলােদশ াংক, ঢাকা।
৬) পিরচালক ( শাসন), পিরচালক ( শাসন) এর দ র, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
৭) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
৮) ময়র, নােটার পৗরসভা, জলা: নােটার।
৯) ােনল ময়র-১, নােটার পৗরসভা, জলা: নােটার।

১



১০) সহকারী মইনেট া  ইি িনযা়র, সহকারী মইনেট া  ইি িনযা়র, ানীয় সরকার িবভাগ

১৫-৯-২০২১
মাহা দ ফা ক হােসন
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