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এিগেয় যাে
বাংলােদশ

তািরখ: ১৭ মাঘ ১৪২৪
৩০ জা য়াির ২০১৮

ন র: ৪০.০১.০০০০.১০১.০৮.০১১.১৮.১৭৫

অিফ স আেদশ
কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ েরর অধীন উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, ঢাকা (সং ি : ম ও
কমসং ান ম ণালয়)-এ কমরত নাজ ন নাহার, অিফস সহকারী-কাম-কি উটার া িরক- ক ার
আেবদেনর ি েত ১৯৫৯ সেনর িনধ ািরত
িবিধমালার ৩(১)উপ- ধারা অ যািয় ০৩-০২-২০১৮ হেত
১৭-০২-২০১৮ তািরখ মাট ১৫ (পেনেরা) িদন অথবা
ভােগর তািরখ হেত ১৫ (পেনেরা) িদন গড় বতেন
বিহঃবাংলােদশ
(অিজত ) িন বিণ ত শেত ম র করা হেলা।
(ক) ভারেত যাতায়ােতর জ িতিন কান সরকাির আিথ ক িবধা পােবন না;
(খ) িনিদ সমেয়র মে িতিন দেশ ত াব তন করেবন এবং ার কম েল যাগদান করেবন ;
(গ) কান অব ােতই এ
বিধ ত করা যােব না;
(ঘ) বিহঃবাংলােদশ
ভােগর সমেয় িতিন কান ধরেনর সরকাির ভাতা দাবী করেত পারেবন না ;
(ঙ)
ভােগর সমেয় িতিন িবিধ মাতােবক দশীয় ায় বতন ও ভাতািদ পােবন।
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মাঃ সাম ামান ইয়া
মহাপিরদশক
ফান: ০২-৫৫০১৩৬২৬
ফ া : ০২-৫৫০১৩৬২৮
ইেমইল: chiefdife@gmail.com

তািরখ: ১৭ মাঘ ১৪২৪
৩০ জা য়াির ২০১৮

ন র: ৪০.০১.০০০০.১০১.০৮.০১১.১৮.১৭৫/১(৯)

িবতরণ: াতােথ /কাযােথ ।
১) উপমহাপিরদশক, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, , ঢাকা।
২) ধান িহসাব র ণ কমকতা, িসিজএ অিফস ভবন, স ন বািগচা, ঢাকা।
৩) ইিমে শন কমকতা, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৪) িনরাপ া কমকতা, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
৫) ইিমে শন কমকতা, বনােপাল, যেশার।
1

৬) িনরাপ া কমকতা, বনােপাল চকেপা , যেশার।
৭) নাজ ন নাহার, অিফস সহকারী কাম-কি উটার
(সং ি : ম ও কমসং ান,ম ণালয়)।
৮) িহসাব উপশাখা, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৯) অিফস , কিপ।

া িরক, উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, ঢাকা
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