
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, ব ড়া 

রাজ  (এসএ) শাখা 
www.bogra.gov.bd

ন র: ০৫.৫০.১০০০.০০৮.৬২.০০৩.১৬.১১৩ তািরখ: 
০৬ মাচ ২০২৩

২১ ফা ন ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

         জনাব মাঃ খায় ল হক ী, ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা, তােলাড়া ইউিনয়ন িম অিফস, প ািচয়া,
ব ড়া এর ১২/০২/২০২৩ ি . তািরেখর আেবদেনর পিরে ি েত তার িনেজর িচিকৎসা হেণর জ  ভারেত গমেনর
উে ে  িনধািরত  িবিধমালা, ১৯৫৯ এর ৩(১)(!) িবিধ এবং ধানম ীর কাযালেয়র ১৯ ন, ২০১১ ি . তািরেখর
০৩.০৬৯.০২৬.০৬.০০.০০৩.২০১১-১৪৪ (৫০০) নং পিরপ  মাতােবক ১৬/০২/২০২৩ ি . তািরখ হেত ১৫/০৩/২০২৩ ি .
তািরখ পয  অথবা  ভােগর তািরখ হেত ১ (এক) মােসর গড় বতেন অিজত (বিহ: বাংলােদশ)  ম রসহ
িন বিণত শত সােপে  ভারত গমেনর অ মিত দয়া হেলা।

শতাবিল :
১। এ মেণ সরকােরর কান কার বেদিশক া য় হেব না বা আিথক সংে ষ থাকেব না।
২। িনজ উে ােগ বেদিশক ায় য় িমটােত হেব।
৩। কালীন সমেয় বাংলােদশী ায় বতন ভাতািদ পােবন।
৪। র ময়াদ ি  করা যােব না।
৫। িনধািরত সমেয় দেশ িফরেত হেব।
৬। িব.এস.আর (অংশ-১) এর িবিধ ২৩৪ এর উপ-িবিধ ৩৪ অ যায়ী  ম িরর ৩৫ ( য়ি শ) িদেনর মে  েত গমন
করেত হেব।
       ০২. উ  কমচারীর কািলন সমেয় জনাব মাঃ শাহ আলী নওয়াজ, ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা,
ইউিনয়ন িম অিফস প ািচয়া সদর, ব ড়া িনজ দািয়ে র সােথ অিতির  দািয়  পালন করেবন।
      ০৩. এ আেদশ তার চাকির বিহেত িলিপব  করার জ  বলা হেলা।

১০-৩-২০২৩
মা: সাই ল ইসলাম

জলা শাসক
ফান: ০২৫৮৯৯০০০২০

ইেমইল:
dcbogura@mopa.gov.bd

ন র: ০৫.৫০.১০০০.০০৮.৬২.০০৩.১৬.১১৩/১(৮) তািরখ: ২১ ফা ন ১৪২৯
০৬ মাচ ২০২৩১



০৬ মাচ ২০২৩

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা: 
১) সহকারী হাই কিমশনার, ভারতীয় হাই কিমশন, রাজশাহী।
২) অিতির  জলা শাসক (সািবক/ রাজ / িশ া ও আইিস ) ও অিতির  জলা ািজে ট, ব ড়া।
৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, প ািচয়া, ব ড়া।
৪) সহকারী কিমশনার ( িম), প ািচয়া, ব ড়া।
৫) সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, ব ড়া (প  ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ
করা হেলা)।
৬) ভার া  কমকতা, ইিমে শন চকেপা , সানা মসিজদ ল ব র/ দশনা/ বনােপাল/ াপাইনবাবগ / য়াডা া/
যেশার ও িহিল।
৭) উপেজলা একাউ  এ  িফ া  অিফসার, ব ড়া।
৮) জনাব মাঃ খায় ল হক ী, ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা, তােলাড়া ইউিনয়ন িম অিফস , প ািচয়া,
ব ড়া।
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