
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয় 

ানীয় সরকার িবভাগ 
পৗরসভা-১ শাখা 

www.lgd.gov.bd

ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.০৮.০০১.১৭.৬৭৬ তািরখ: 
১২ আগ  ২০২১

২৮ াবণ ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
পৗরসভা কমচারী চা ির িবিধমালা, ১৯৯২ এর িবিধ ২৮ অ যায়ী দাহার পৗরসভার শহর পিরক নািবদ জনাব মা: আিত ল

খািলদ- ক রাে  অবি ত Univesity of Cincinnati- ত Regional Development Planning
PhD কাস ফল-২০২১ সশন এ ভিতর জ  পৗরসভা কমচারী িবিধমালা, ১৯৯২ এর ধারা ২৮(১) অ যায়ী অধগড়অধগড়  বতেনবতেন  আগামী
২১/০৮/২০২১ ি : হেত ২১/০৮/২২ ি : তািরখ পয  ০১ (এক) বছর এবং একই িবিধমালার ২৮(৩) অ যািয় আগামী ২১/০৮/২০২২ ি :
তািরখ হেত ২১/০৮/২০২৩ ি : তািরখ পয  িবনািবনা   বতেনবতেন  আেরা ০১ (এক) বছর মাট ০২( ই) বছেরর অ য়ন  িনে া  শেত
ম র করা হেলা:
 (ক) অ য়ন বাবদ যাবতীয় য়ভার িতিন িনেজ অথবা রাে  অবি ত Univesity of Cincinnati ক ক
বহন করেব;
(খ) িতিন অ য়ন শেষ অ য়ন সমাি  িতেবদনসহ যথারীিত সরকারেক অবিহত করেবন;
(গ) কান কার রাজনীিত বা ছা  সংগঠেনর সােথ িতিন জিড়ত হেত পারেবন না;
(ঘ) অ েমািদত সমেয়র অিতির  িতিন িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না;
(ঙ) িতিন অিজত িড ীর িভি েত কান প িবধা দাবী করেত পারেবন না; এবং
(চ) অ  বদিলর ে  িতিন কান কার আপি  করেত পারেবন না।

১২-৮-২০২১
মাহা দ ফা ক হােসন

উপসিচব
ফান: ৯৫১৪১৪২

ইেমইল: pauro1lgd@gmail.com
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) অিতির  সিচব, নগর উ য়ন অ িবভাগ, ানীয় সরকার িবভাগ
২) সিচব, নগর উ য়ন-২ অিধশাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
৩) উপসিচব, পৗরসভা-২ শাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
৪) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
৫) ময়র, দাহার পৗরসভা, ঢাকা।

১



৬) সহকারী মইনেট া  ইি িনযা়র, সহকারী মইনেট া  ইি িনযা়র, ানীয় সরকার িবভাগ
৭) জনাব মা: আিত ল খািলদ, শহর পিরক নািবদ, দাহার পৗরসভা, ঢাকা।
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