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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, ঢাকা
সং�াপন শাখা

www.dhakadiv.gov.bd

ন�র: ০৫.৪১.৩০০০.০১৪.০৮.০০৬.১৯.৪১ তািরখ: 
১৯ মাচ � ২০২৩

৫ �চ� ১৪২৯

অিফস আেদশ
        ঢাকা �জলা �শাসেকর কায �ালয় এ কম �রত িন�বিণ �ত কম �চারীেক �ছেলর িচিকৎসার জ� ত�র নােমর পােশ বিণ �ত তািরখ হেত িনে�া� শেত� ১৫ (পেনর)
িদেনর অিজ�ত (বিহ:বাংলােদশ) �� ম�রসহ ভারত গমেনর অ�মিত �দান করা হেলা। এ সফের ত�র �ী এবং �� সফরস�ী হেবন।

�
:

নাম ও পদবী ��র �ময়াদ

১ জনাব �হা�দ িমজা�র রহমান
অিফস সহকারী কাম-কি�উটার ��া�িরক, সাধারণ শাখা, �জলা
�শাসেকর কায �ালয়, ঢাকা।

২৪/০৪/২০২৩ হেত ০৮/০৫/২০২৩ তািরখ পয �� অথবা ��েত গমেনর
তািরখ হেত ১৫ (পেনর) িদন 

 শত�াবলী :-

ক) উ� �মেণ বাংলােদশ সরকােরর �কান আিথ �ক সংে�ষ থাকেব না।

খ) সকল �কার �য়ভার তার িনজ� তহিবল হেত বহন করেত হেব।

গ) উ� ��কােল ত�র �বতন-ভাতািদ �দশীয় ��ায় �া� হেবন।
ঘ) ক��প�েক অবিহত কের উ� কম �চাির ম�রী�ত �� �ভাগ করেবন।

ঙ) ত�র চা�রীবিহেত ম�রী�ত অিজ�ত �� িলিপব� করেত হেব।

১৯-৩-২০২৩
এ �জড এম ��ল হক

অিতির� িবভাগীয় কিমশনার (সািব �ক)

�ফান: ০২-৪৮৩২২৮২৪

ফ�া�: ৪৯৩৪৯৯৯৯
ইেমইল:

adldivcomgdhaka@mopa.gov.bd

ন�র: ০৫.৪১.৩০০০.০১৪.০৮.০০৬.১৯.৪১/১(১১) তািরখ: ৫ �চ� ১৪২৯

১৯ মাচ � ২০২৩
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সদয় অবগিত/�েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� (�েযাজ� ��ে�) অ�িলিপ ��রণ করা হেলা (�জ��তার �মা�সাের নয়):

১) িসিনয়র সিচব, জন�শাসন ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা

২) মা�বর রা��ত, বাংলােদশ� ভারতীয় �তাবাস, �ট নং ১-৩, পাক� �রাড, বািরধারা, ঢাকা-১২১২
৩) �জলা �শাসক, ঢাকা

৪) চীফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, জন�শাসন ম�ণালয়, িহসাব ভবন, (নীচ তলা), ২ নং �গইট, �স�নবািগচা, ঢাকা

৫) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, আইিস� শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, ঢাকা (কিমশনার, ঢাকা িবভােগর ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�)

৬) পিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট � অিধদ�র, ঢাকা
৭) পিরচালক (কন��লার), পররা� ম�ণালয়, ঢাকা

৮) ইিমে�শন অিফসার, হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�র, ঢাকা/�বনােপাল, যেশার

৯) সহকারী ��া�ামার, আইিস� শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, ঢাকা

১০) জনাব �হা�দ িমজা�র রহমান, অিফস সহকারী কাম-কি�উটার ��া�িরক, সাধারণ শাখা, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, ঢাকা
১১) অিফস কিপ

১৯-৩-২০২৩

এ �জড এম ��ল হক

অিতির� িবভাগীয় কিমশনার (সািব �ক)


