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াপনাপন
   মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর রং র জলার পীরগাছা উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা জনাব মাছাঃ সেলায়ারা বগমেক
ভারেতর পিব  দশনীয় ান মেণর উে ে  ি গত খরেচ ১৭//১২১২//২০২১২০২১  হেতহেত   ৩১৩১//১২১২//২০২১২০২১  তািরখ পয  অথবা 
ভােগর তািরখ হেত ১৫(পেনেরা) িদন বিহ:বাংলােদশ (অিজত)  িন বিণত শেত ম র করা হেলা। 

শত াবল ীঃশত াবল ীঃ
(ক) / মণকালীন সমেয়র বতন-ভাতািদ িতিন বাংলােদশী ায় হণ করেবন;                      
(খ) এই মণ ি গত িবধায় িতিন কান এ/িডএ বা অ  কান ভাতািদ া  হেবন না;
(গ) উ  মেণ বাংলােদশ সরকােরর কান অথ য় করা যােব না; 
(ঘ) অ েমািদত র বািহের িবেদেশ অব ান করা যােব না; 
(ঙ)  ভােগর েব িনয় ণকারী ক প েক অবিহত করেত হেব; এবং
(চ) িব.এস.আর (অংশ-১) এর িবিধ ৩৪ অ যায়ী  ম রীর ৩৫( য়ি শ) িদেনর মে  
  ভাগ  করেত হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

২০-১-২০২২

ফৗিজয়া িসি কা
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ২২৩৩৮৭৪১৭
ইেমইল: sasmobio-

1@mowca.gov.bd
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২০ জা য়াির ২০২২১



২০ জা য়াির ২০২২

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক ( ড-১) , মিহলা িবষয়ক অিধদ র, ৩৭/৩ ই াটন গােডন রাড, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, রং র।
৪) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, িবভাগীয় িহসাব িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা ।
৫) া ামার, আইিস  শাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর
অ েরাধসহ)।
৬) উপপিরচালেকর কাযালয়, মিহলা িবষয়ক অিধদ র, রং র।
৭) জলা িহসাবর ণ কমকতা, জলা িহসাব র ণ কমকতার কাযালয়, রং র।
৮) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, উপেজলা িহসাব র ণ কমকতার কাযালয়, রং র।
৯) ভার া  কমকতা, ইিমে শন, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা/ বনােপাল, যেশার।
১০) জনাব মাছাঃ সেলায়ারা বগম, উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, পীরগাছা, রং র।
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